
الفأ،جممادركم

!رااطم3
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الففيائح:لقلنااالجز!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إ!لأشلاث!اي!كوو

االهيطالييليا

!*بر.جللي!.:نج

!!ظفلأ/36ء

!؟!"؟.

!تلمش!

ارةالإدمجلسرنيس

المصرىعادل

المنتدبالإدارةمجلس!ضو

حسينحسام

النشرمستشار

الدينجمالأحمد

اعلإيدارق!ا

1933/4002

الدولىالترقيم

-307-1806-779

الأولىلطبعةا

الفنىوالإخراجالجمع

سينا،ابن،مصتبة

4830638:ف8639+6:ت

المبورا!ديثةمطالع

الفضانح(.الثالث)المجزءالهيكلحراس:الحماب

الفالوجىفريد:المؤدف

عزتإلهامىللفنان:لغلافا

مءم.شالإعلامىللنشروالإنتاجأطلس:لناشرا

القاهرة-المهندسين-النيلوادىش25

ل!-أ!ولا:!3!"!+ةول!53أ،هول3-،05،ه*

0558643-9539303-5697203:تليفون

2828303:صسفا
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لموواإ

إلى

حجازيسامىالدكتور/

اللوا،ج!بةإدارةمجلسرنيمر

!مةأبطالوأحد،العربى

..الشهيرةالبطولية""كبريق

أنشودةببطولاتهوسطرواالذفي

فى،والوطيةوالعبالوفا،

!!..العظي!أكتوبر

الفالوجى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مةمقلى

قال،المتحدةالولاياتدستوووضععندألقاهخطابوفي،م9178عام

-)6017+أ+!لأول!!اك!+!3!أولفرانكلينبنيامينالأمريكيالزعيم

الأمريكي:الاستقلالمؤسسيأحدوهو،م(0917

..)1(السادةأيها

التجاريةالذمموأفسدوا،بالأخلاقأطاحوااليهودبهاحلأرضىكلفي

إلىالاضطهادبهمأدلىوقد.بغيرهميندمجونلامنعزلينيزالواولا،فيها

!اسبانيا.البرتغالفيفعلواكما،واقتصاديامالياالشعوبخنقعلىالعمل

قدأنهمبذلكويعنون،التع!سحظهميندبونوهمسنة5017فمنذ

يستقرفلنفلسدنستعطهمالدولأناليومافترضناواذا.ديارهممنطردوا

لماذا..؟..المقامبهم

بمفردهم،العيشىيستطعيونلا(طفيلية)حشراتدماءمصاصولأنهم

عرقهم.إلىينتمونلاممنوغيرهمالمسيحيينبيقولكن

فإن-دستورهابنص-المتحدةالولاياتمنئطئردوالمإذا..هؤلاء

تجعلهمبأعداد،سنةمائةغضونفيالمتحدةالولاياتإلىسيتدفقسيلهم

سبيله.فيبالكثيرضحيناالذيالحكمشكلويغيروايحكموننا

والمور.الوثائقملحقفيبالإنجليزيةللخطابالأعليالنصانظر)1(

امصت
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نجدسوف،سنة)مائدب(502خلالففي،الآناليهودنطردلمأنناولو

البورصاتفيسيجلسونالذيناليهود،لإط!عامالحقولفييعملونأطفالنا

اغتباظا.أيديهميفركون

يلعنكمفلسوفوللأبد،اليهود،نطردلمإن،أحذركموانيهذا..

ولوالعليافئلنايتخذوالماليهودلأنذلك.قبوركمفيوأحفادكمأبناؤكم

الأرقط.جلدهإبداليستطيعلاالفهدفإن.أجيالعشرةبينناعاشوا

لأنهمذلك.الدخولبحرية)همسمحإذاالبلادهذهعلىخطراليهودإن

المتحدةالولاياتمنئطردواأنبدلا،عليهوبناغمؤسساتنا.علىسيقضون

الدستوو"."بنص

تنبأإذلليهود..صريحةإدانةشهادةبحقكانت)1(الوثيقةهذه

أفرزالذيالخطروهو،الأمريكيالشعبعلىاليهودبخطرفرانكليق

الشعوبقبلمنالمتحدةللولاياتالمتعاظموالعداء،2.؟اسبتمبرتفجيرات

الأوضفيإسرائيللمماوساتالمطلقالتأييدبسبب،والإسلاميةالعربية

.المجالاتكافةوفيوتدبليحياسياسياودعمها،المحتلة

دونالتاليالعامفيومات،بهنطقماكلفيمحقافرانكليقبنياميقكان

علىبعدفيماإرادتهسيفرضالذياليهوديالتغلغلقوةمدىيتصورأن

فيالقوةمراكزعلىوالسيطرةبل،واقتصاذاوإعلاقاقرازا،المتحدةالولايات

وتدميرالحقائقوقلبالذممإفسادعلىتقوماحتياليةبأساليبالعالم

.الأخلاق

الإنجليزية.باللفةللوثيقةالأصليالنصعلىحملمنأولالقافيبكرأبوحمينالسعوديالطالب)1(كان

لنقلفيلادلفيافيفرانكلينبنيامينمعهدوقمد،الأمريكيةالباليفيكجامعةفييدرسكانحينماذلكوكان

الذيالقسمأنوجدتإذ،فرانكلينخطبةراجعتحيندهشذبكانت)كم:يقول.مصدرهمنحرفياالنص

هناكأنوأدركوا،الأمرهالهمالذينالمعهدعنالمسئولينفراجعت،كاملأانتزعقدالوثيقةهذهيتغمن

نسخةالمتحففيأن،البحثبعدتبينالحظلحسنلكناليهود.المجرمينأحدارتكبهاخطيرةجريمة

بالخطرالمتعلقالجزءهذابالإنجليزيةعنهافنلخت،المفسدفيعبثإليهايتطرقلمالخطابمنأخرى

الدوليةا)هيئاتإلىبهاربعثالوثيقةمنآلافعدةطبععلىالقاضيحسينعمدذلكبعد.(اليهودي

اهـ.038عامالإللاميةوالصحفالمجلاتمنوالعديدالمسلمونصجلةونثرتها،والعلميةوالحيالية

.456(صالأولالجزء.والعالمالمخابرات)عن

مةمقلى
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استشعروا،فرانكليقموتبعدالعالميةالصهيونيةزعماءأن،حقاالمثير

الحلمهذاأن!هموبدا،فلسطقأوضعلىاليهوديةالدولةإقامةصعوبة

دولفيإسرائيلمملكةإقامةدواسةفييفكرونفقبلما،لذلك.المنالبعيد

متاخمةبمنطقةإقامتهافيجديةبصورةفكروا،وتركياأوغندامثلأخرى

مانويل)مردخاييدعىصهيونيبواسطةا821عامذلكوكان،لأمريكا

..(نوح

اليهودشتاتلجمع."هيةالإلالعناية"مبعوثأنههذالمردخايخيل

ظول!43ول،4151أيلاند)1(جراندجزيرةإلىفنزح،ودولتهمملكهمواعادة

الوقتذلكفيالجزيرةوكانت،15!+دا!بفالومدينةمنمقربةعلى

لذلكلبريطانيا.أيقناتخضعولاالمتحدةالولاياتأراضيتتبعلا،أيمشاغا

ملقانفسهوأعلن"،المستقبل"أورشليماسممانويلمردخايعليهاأطلق

)2(.المختار"الفه"شعبشتاتجمعمهمةالسماءبهأناطت

المستقبل""أورشليمبتأسيسحاشداحتفالأقيم1821عامسبتمبروفي

إلىنداءاتالمزعومإسرائيلبذيملكوأصدو،الجديدةإسرائيلمملكةنواة

،المتحدةالولاياترعايامن،نوحمانويلمردخاي:باسموقعهاشعبه

والمستشار،لنيويوركالفخريوالعمدة،تونسفيالسابقوقنصلها

الله.شاءإنإسرائيلوحاكم،القانوني

ضريبةوفرض،طاعتهإلىوأحبارهمالعالميهودأيفتامردخايدعا

وترسيخ،المملكةبناءأجلمنالعامفيدولارقدرهايهوديكلعلىإجباوية

الولاياتسارتبعدماكمذاماتماسرعاناليهودملكلكناقتصادها.

يهوديةمملكةتأسيسفيرغبتهوقاومت،أراضيهاإلىالجزيرةبفممالمتحدة

اتهم،يتوجلمالذياليهودملكأنوقتهاوأشيع،أمريكيةأواضعلى

!3،9!أ*،نياجرانهرمياهمجرلىولطتقع،نيويوركخريطةعلىإلاتظهرلاعغيرةجزيرة()1

عرفا.كيلومترات5.8*كيلومتزا13حواليللجزيرةطولوأقصأعلىإلىقاعدتهمثلثشكلعلىوهي

.نيويوركشرقشمالنفمهبالالمبحيرةعلىالمطلة3ء!أمنطقةإدارياتتبعحالياوهي

.4891أغسط!ى،المصورمجلة)2(

مقدمة)
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جريمةفيالشكوكحولهمنوأثيرتبل،بالأطفالالجنسيبالتحرش

عمرها.منالسابعةفييهوديةطفلةوقتلاغتصاب

عقولفيإسرائيلمملكةحلماستيقظمانويلمردخايمشرو3وبفشل

وربما،تركياأوأوغندافيتحقيقهإمكانيةإلىالآراءاتجهتحيثاليهود،

،الأرضمنمامساحةفوقالعالميهودجمعمبدأإليشيرماوهو،فلسطيق

وأساطيرمزاعمينفيبما،بعينهموقعإلىالالتفاتدون،قارةأيوعلى

علىالشرعيةالصبغةلإضفاء،متأخرةفترةفي!هاووجواالديالميعادأوض

لابتلاعها.تمهيذافلسطقأرضفوقالإوهابيةعملياتهم

،والاغتيالات،الخطفعملياتعن،السابقيقالكتابلجزأيواستكمالأ

فضحعلىكبير،حدإلىساعدتالتيبالعملياتالمعذبالثالثالجزءكان

روجتالدبالعملياتتلكبعضمتضمنا،الدولةوارهابإسرائيلممارسات

تلعليهاواعتمدت،رجا!هاوجرأةالإسرائيليةالاستخباراتلأسطورة

فيبعبقريتهاالعالميةالاستخباراتأجهزةإقناعفيبعد،فيماكثيزاأبيب

معنىإلىالنهايةفيتقودالديالألفاظمسمياتآخرإلىوالأداء،التخطيط

قامتماوأمريكاإنجلترالولا،أخلاقبلاقومعندالأخلاقوانتفاءالإرهاب

!..عربيوجهفيالنظرعلىمنهمخنزيرجرؤوما،دولة!هم

الفالوجيفريد

مةمقلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ههالإسرائيليةالمخابراتفضيعة

!!.أكتوبر.حرب

يخافونلاكالأسودجنود..أراهماأصدق)!أكق

فماسيناءأرضبهصن!عت.فنرتعد.يزألدن..الموق

..مدلأكاو!ويلة.كالعل!.لعظة

بي.أمسكواعندماعروقيفيالدما،تجمدقلقد

ماوعنلى..تقتلوفيلارجوك!أ..رجوك!أ:وصرخت

فبكيت..جنودكأماكلتبكلا.ه!.أحلىيأقالبكيت

نقتلكناالذفيالمصريينلإنسانيةعنيغصنا

(!!رحهةبلاا769يونيهفماسراهوأ

جمل!ياعساف

1).أكتربر.حر"الاسرانيبقيالمغابراتفضيعة

http://www.al-maktabeh.com



المجدخطوات

وأقنعتتقهر،لاأسطورةبأنهاتصورتحيقنفسهاإسرائيلضللتلقد

بالتحليلاتجاءلذلكبها.وآمنواالمقولةهذهصدقواالعرببأننفسها

علىالعربيةالجيوشتحركاتأن،7391أكتوبرحربقبيلالاستخباراتية

الأمل.انكساروضجيج..اليأسضروبمنضربإلاهيماالجبهات

.القنوطومعزوفات

حقيقةإلىالغرورفرطمعتحولالذيإهاجساهذاإسرائيلبداخلتعملق

الأحاجيتروجدعايتهمآلةلتدورتحدسهمصدقوفندوايقينها.خيو!نسجوا

تصريحاتتتخللهاةكالمرضمدأةإلىالركوناستعذبالذيالعربيالوهنعن

.معاقأشلوخطراتعاجز..

هدوءكان.العربيا!!دوءأن،الصهيونيةالدولةتدركهتكنلمالذيلكن

.اإسرائيلأساطيوويطأ..ثابتكليقتلعكالسيلفاجتياح،وانقضاضتحيق

!الفخار..!ثوبالعربليلبس

مواجهةعلىالعربلإصرارمؤكدةنهاية6791يونيهنكسةتكنلم

الأرضاستعادةعلىالإصرارليقظةالرئيسيالمحكهيكانتبل.إسرائيل

العربيةوالكرامةالمغتصبة

العواصماتصالاتالتليفونبجوارطويلآينتظروقتهاديانموشىظللقد

الدعايةصورتفهكذايعتقد.كانكماوالولاءبالخضوعمحملةالعربية

نأبعدالعربلقوةالحقيقيالحجمهييونيوهزيمةأن،للعالمالإسرائيلية

!هايسبقلمعسكريةأساطيرإلىإسرائيللجنرالاتالذاتيةالسيرةتحولت

،الزمانخرافاتمنخرافةيمثلإسرائيليومواطنجنديكلوصار،مثيل

وخطيقهر،لاالذيالجيشعنتحكيخياليةبطوليةقصمتانسجتحيث

)).أكتربر.حربفاالاسرفيليةالمغابراتفنميعة
11
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ماإذاالعربلخططالمدمرالأثرذوالنفسيالحاجزهوالذيالحصيقبارليف

رمزاالسنينولعشرات،هكذايبقىأنالمفترضمنكانإذ،اقتحامهفيفكروا

وانكسار...ورعب..بخوفالعربإليهوينظر،الإسرائيليةللقوة

لمتوقيتفيالعربيبالاجتياحكلهالعالمفوجنكماإسرائيلفوجئت..لكن

والتخطيطالتمويهفيوعبقريةمعجز..عسكريوبتكتيكأحد..ليتخيلهيكن

.والاشتباكوا!هجوموالتحرك

تمتلكهاالتجسسأقمارمنمتقدمةأنواعخمسةوجودمعذلكتمكيف

سطحوترصد...ميلأ2289بيقارتفاعاتعلىتوقفبلاتطيرأمريكا،

فيحربيةتجمعاتأوتحركاتأيةفتكشف،ساعة24كلكاملأالأرض

حولأرضيةمحطاتسبعإحدىإلىفوراإشاراتهاوترسل،الساخنةالمناطق

؟.العالم

الأرضسطحعلىأجسامتصويرتستطيعدقيقةبكاميراتمزودةأقمار

معقدةتكنولوجيا)1(..يدعونهكذا..صغيرةمعدنيةعملةقطعةأصغرها

الأمريكيةالمخابراتورجالوالجواسيسالعملاءمنجرارةجيبىشتساندها

العربيةالجيوشتحركاتبأدقالصهيونيةالدولةتزويدعنيكفوالاالذين

غرسمع،المنطقةحولالأمريكيةالتجسسلسفنالمستمروالطوافوأسرارها،

شبكةإلىإضافة،أنفاسناعليناتعدلكيوإيرانسيناءفيالتنصتأجهزة

.الدولمعظممخابراتوأجهزةالموسادبينقويةعلاقات

علىاسممجردتصبحأنعلىإسرائيلوأوشكتحدثماحدثفكيف

..؟التاريخخريطة

العالمحيرت..أعجبوباحترافعجيببصبر..العربيةالمخابراتإنها

كلها..العسكريةالنظرياتموازينوقلبتأجمع

أنهاادعتصوراالمركزيةالاستخباراتأجهزةرؤجت،1991عامالثانيةالخليجحربفي)1(

أنفاسالتقا!تستطيعالتجسسأقمارأنأكدتكما،دجلةنهرفييمبحوهوحسينلمدامالتقطت

!!..الداخليةفانلتهماركةوتموير،صدام

)01أكتربر.حر!فىالاسرفي!يةالغابراتفنميعة21
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وتوازنه.عقلهوأفقدتهالعدو..أذهلتالديالمفاجأةكانتأكتوبر6ففي

فيالأرضعنهاوتنشقشراسةفيتزأرالقناةعبرتلأسودالعظيمالاجتياحوكان

..خططهوتنهارالعدوأسطورةأقدامهاتحتفترتج،موقعكل

استقبلالذيالعربيالجنديإقداموسجلهاالتاريخخلدهامعركةإنها

أتت،قدالانتقاملحظةهيوها.وأمتهوطنهكرامةسبيلفيسهلأالموت

المخابراتمبانيفيوالصوروالأوراقالخرائطبينالجدرانخلفجنودفهناك

الفرصةواتتهمتالجبهةعلىالسلاحيحملونآخرونوجنود..العملياتوغرف

المركزيةالمخابراتصنيعةكانت6791نكسةأن،أجمعللعالمليؤكدوا

الذيإسرائيللجيشساحقنصرإلىترجمتالديالغدروطعنة،الأمريكية

لكنهيهدأ.لاالذيوالإصرار،تلينلاالديوالقوةيقهر،لاإنهبثقةعنهقالوا

أما.العربيالجنديضرباتأمامقوتهوتتحطمويتقهقر.وينثذييقهرأكتوبرفي

ا!هدنة.يطلبذهولوارتجافصراخفكانإصراره

كانتالسابقففياالتاريخصفحاتتقليبجديدمنالعالمعاوديومها..

تدقالمجدخطواتءأكتوبرنصرفتواصل،وحطينجالوتوعيققادشلنا

حضارتهشعباأنللدنيامؤكذا،المستقبلبهاويزهووالحاضرالماضيدروب

.الأسطورةوتؤمهاالوهمصنعهاعصابةتخنقهلن..تسطعكالشمس

المفاجأة

يكنلم7391أكتوبرفنصر،الوجهعضلاتوشدالتشنجاتعنوبعيدا

النكسة،لدروسطبيعيإفرازهوإنما.الساداتأصدرهبالعبورقراروليد

الديالعربيةالمخابراتوأجهزةالعسكريةالقياداتبينالأسطوريوالتنسيق

علميإطارفيتمرائعتنسيقالعدو.عنوالمعلوماتالأسراربأدقجاءت

حيث،المسلحةالقواترجالدعائمهأرسىعبقريوتكتيكحديثومنهجي

الغاصبين.منوالثأرالأرضاستردادعلىالإمراركان

1).أكتوبر.حربفىالامرفيليةالخابراتفضيعة
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الصمودبضرورةتطالبوالعسكريةالسياسيةالعامةالتوجهاتكانت

بالتدريجالجيشتنظيمإعادةمع،ا)هزيمةورفضالعدوأمامبسرعةالعسكري

ثلاثالاستنزافحربواستمرت.يونيهحربفيسلاحهمن85%فقدبعدما

إلىالنهايةفيالعدوتحولبعدمالقواتناالثقةبعضأعادتمؤلمةشرسةسنوات

بقوائميومكلالإسرائيليةالجرائدوصفحاتأخبارنشراتوامتلأت.مدافع

فرقكانتحيقفي،المؤثرةالعسكريةالعملياتجراءمناليهودالقتلى

خلفمنأحياءيهودوضباطجنودخطففينجحتقدالمصريةالكوماندوز

ويقظة،وجرأتهالمصريالمقاتلقوةعلىكتدليلبهمالقناةوعبورالعدو،خطوط

الإسرائيليالعمىفيالفدائيةعملياتهمصنغدواالذينالمصريةالمخابراترجال

البحرية.والألغامالإلكترونيةالموانعبرغم،نفسهإيلاتميناءحتى

)سام!الصواريخشبكةإقامةفيمصرإرادةوكانت،الإرادتيقبيقصراعإنه

علىالعدوإرادةتصرالذيالوقتذاتفي،يومكلقوةتزيدللطائراتالمضادة

الأسودبالأسبوعيسمى0791يونيومنالأولالأسبوعوكانثمن.بأيذلكمنع

عجلتلذلك.هوكوسكايفانتومطائرة11فيهخسرتحيث،إسرائيلفي

،0791أغسطس7فيالنارإطلاقلوقفروجرزبمشروعالصهيونيةالدولة

لإسرائيلإنقاذاللموافقةالعربلدىأمريكاوسعت

حربفيالإسرائيليةالحربأركانأحدبيليد،ماتيتياهوالجنراليقول

يونيو:

،الاستنزافحربفيإسرائيلهزيمةإلىأدتقدديانموشىسياسة)إن

طريقعنالناصرعبدإسقاطفيفشلناأنبعدروجرزمبادرةبقبولأسرعنالذلك

والمكسب.المصريةالأجواءعلىالسيطر3وفقدنابالطائراتالمصريالعمقضرب

يوميا(.الصحفمنالإسرائيليينالقتلىقوائماختفاءكانالرئيسي

كانالديالاستنزافحربخلالبارليفخطمن06%حواليتدميرتملقد

وتدعيموحداتهاوتطويرالعربيةلقواتناالمعنويةالروحرفعفيالأكبرالدور!ها

)01أكتربر.حر"لىاأسراني!يةالغابراتفضيعة41
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)إن:تقوللأنالإسرائيليةدافارجريدةدعامما.المشتركوعملهاترابطها

خسائرإلىالسكانعددبنسبةقياشاجذاعاليةالاستنزافحربقيخسائرنا

(.فيتنامحربأوكوباحربأوالثانيةالعالميةالحربفيأمريكا

)إنالناصر:عبدوفاةذكرىفييقولالساداتوقف7391سبتمبر28وفي

بإذنا!هدفهذانحققوسوفتواجهناالديالأولىالمهمةهوالأرضتحرير

القه(

وأن.بالفعلالمعركةأمرأعطىقدكانالساداتأنيعرفأحديكنولم

استعداداتهافيوصلتقدسنواتمنذوتستعدتدورالديالضخمةالحربيةالآلة

حقيقةإلىالعبورحلمليحيلأسبوعبعدآتالعظيمالاجتياحوأن،الذروةإلى

واقعة.

التمويهلعبةوأجادتنشاطهاأوجفيحينذاككانتالمصريةالمخابرات

أدقبخداعقامتعندماالعالمأذهلماالخططمنرتبتحيثمثيو،باقتدار

والعبور،التكتيكيةوالمفاجأةالتمويهخطواترتبتوبثقة،التنصتأجهزة

الصفر،ساعةقبلالحرباستعداداتكشفدونالمشكلاتأعتىعلىمتغلبة

،بأيامالعبورقبلالتحركاتهذهأنوللمولادالأمريكيةللعخابراتوأوحت

حتىللعدوخداعهافيواستمرتبلأكثر،لاروتينيةعسكريةتدريباتمجرد

دقائق.بخمسالحاسمةاللحظةقبيل

،السوفييدي)1(للاتحادالمفاجئهتلرغزوكبيوحدإلىتشبهالمفاجأةكانت

يمفييومهالتالينوكان.4191عاميونيو22الأحديومفجرالسوفييديالاتحادبغزوهتلرقام)1(

الممك.لميداليختواشقلناديا()فيللاغادرحيثالأسد،البحرعلىمحيفهفيقصيرةإجازة

فقال..النازيةالقواتبهجومليخبرهمولوتوفوزيرهبهاتصل،كيفاللمكصيدفيمنهمئاكانوبينما

هتلر.خدعنالقدغاضبا:ستالين

)).اكتوبر.حر*فىالاسرفي!يةالخابراتفنميعة
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الأمريكيالأسطولوتدميوهاربور)1(بيرلميناءعلىالناجحاليابانيوا!هجوم

لفتحسريعةطريقةإلىالمصريةالقواتتوصلأيفتاالمفاجأةوكانت،بالكامل

.الكباريرؤوسإقامةفيالعاليةالسرعةومعدلاتالتوابيالسدفيثغرات

اقتحامه.وكيفيةبارليفلخطأقيمتنماذجعلىالمحكمبالتدريبوالمفاجأة

للناحيةومعداتهماقياداتهمابكلكامليقمصرييقجيشيقعبورومفاجأة

قياسي.زمنفيالقناةمنالأخرى

دفاعاته.بخطوطوأطاحالعدوقواتحيوالذيالحربيالتكتيكومفاجأة

ببدءتماقافوجئتقدإسرائيلأنعلىإجماغاهناك)إن:نفسهبارليفيقول

،والمكان،بالتوقيتالمفاجأة..ذاتيخداعنتيجةالمفاجأةوكانتالحرب

وأساليب،المستخدمةوالأسلحة،واتساعها!هجومووحدد،القواتوحجم

(.الجديدةالحرب

الجيشأصابالقد7391نوفمبر13فيالجارديانصحيفةوقالت

الموسادوأثبتت.المفاجأة!هولوتعثرتخبطفلقد.الشعبأصابماالإسرائيلي

(ا!هجرةوزارةفيللأبحاثإدارةكونهاعنتزيدولاالتفوقرائدةليستأنها

التمويهخطة

المسلحةقواتنااستحدثتهالذيالجديدالحربوأسلوبالعظيمالعبورإن

معمشتوكةالمصريةالمخابراتبهقامتجماعيلعملطبيعيةنتيجةكان

أروعفي2السياسيةوالقيادةوا!هيئاتالأفرادحبالتعاون،المسلحةالقوات

ب4191183عامديممبر8الأحديومضؤأولءهاربوربمرلفيالأمريكيالا!ولعلىا!!جومبدأ)1(

ثنم،وطراداتبوارجمنبحريةقطع01منأكئرمنهوأكرقتالأسطولعلىانقضتمعدودةدقائقوفي.طائرة

ودمرت،الطانراتوحاملاتالألطولبقيةأكرقت،طائرة17بااليابانيةالطائراتمنالثانيةالدفعةهاجمت

فكانالطيرانقائدأمافوثيدا.متسواليابانيالغابطالأولا!!جومقائدوكان،تمافاوهويلرهيكاممطاري

فقتل.بعدفيماطائرتهالأمريكيونأسقطالذيياماموتوالأميرال

011أ!تربر.حر*لىاأسرفيديةالغابرات!ضيعة16
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،والتحديوالعملوالعلموالصبوالشجاعةمنمزيجأكتوبرفانتصار.ملحمة

.والمفاجأةوالتعويهالتخطيطعلىوالقدرةالإرادةمنعبقريونسيج

أنهأشاعالذيالعدو)1(لخداعبارعةحيلة165منأكثرهناككانتلقد

.الحربفنونيعرفونلاالعربوأن،الأقوى

ونتربصلمهاجمتهنستعدأنناجيدأيعرفالذيالعدومفاجأةمنلابدوكان

عنصرتوفيروكانعلينا..ويتجسسجيذاتحركاتنايراقبكانأيضاوهو،به

المفاجأ3تحقيقاستطاعتالقويةمخابراتناأجهزةأنإلا،صعباأمزا3المفاجأ

للهجومالتحضيروكذلك،قواتناتحركاتنواياحولالعدوبتضليلالحقيقية

إلىبالإضافة،وزمانامكاتاينتظرلاحيثمنالعدومباغتةمع،بالغةسريةفي

للعدو.معروفةغيرقتالوأساليبومعداتأسلحةاستخدام

الكتماندرجةووصلت.العملياتخطةمعمتزامنةالخداعخطةكانت

أولوالفريقالساداتالرئيمس..لاثنيقإلامعروفايكنلمالعبوريومأنلدرجة

منشهرقبلالتنازليالعدبدأعندماوحتى..الحربيةوزيرعليإسماعيلأحمد

المعركةيوممنقليلةأيامفقبلفقط.بينهمامحظوزاظلالسرفإن،المعركةبدء

..الألويةقادةثم..الفرققادةإلىالجيوشقادةمنتنزلالخطةتفاصيلكانت

المصريا!هجومطلائغمنوالجنودالضباطبعضأنعلىا.الكتائبقادةثم

نفسه.اليومصباحعرفوبعضهم،ساعةوأربعيقبثمانقبلهاعرفوا

والإعلامية.والعسكريةالدبلوماسيةالميادينعلىتعتمدكانتالتمويهوخطة

الدبلوماسي:الميدانففي

الانحيازعدممؤتمراتفيالسلامعنالحديثفيوسوريامصرمندوبانشط

العامالسكرتير(فالدهايم)كورتزاروعندماوغيرها.المتحدةالأممواجتماعات

العدولتضليلخدعة.02منأكثراستلزمت3المفاجأخطةأنالممادربعضذكرت)1(

1)..أكتربرحربفىلاسراني!يةايراتالققممعة
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سورياباستعدادفوجئ،7391أكسطسنهايةفيالأوسطالشرقالمتحدةللأمم

غيوبشكليعتوفلأنه،بشدةقبلمنرفضتهطالماالذي242القرارلمناقشة

هنرياجتمعفقط،ساعاتبعدةا!هجوموقبلالوجود.فيإسرائيلبحقمبالثر

فيللبحثالزياتحسنمحمدالمصرينظيرهمعأمريكاخارجيةوزيركيسنجر

النيابيةالانتخاباتإجراءبعدبهاالبدءوالمقرر،للسلامكيسنجرمبادرة

)1(مباشرةالإسرائيلية

:الس!كريالميدانوفي

،واحدةكتيبةترجعالليلوفيالجبهةإلىالنهارفيكامللواءدفعيتمكان

حيثإلىعادتتدريبمهمةفيذهبتالديالقواتأنالعدويشعرلكي

بالتدريجالقتالميدانإلىقواتهانقلفيالسمكريةالقيادةنجحتوبهذا،كانت

الصناعيةالأقمارلتوهمالأصليةأماكنهاإلىالمنقولةالقواتتعيدوكانتالبطيء

وبعدهاالتحركاتأثناءاللاسلكيالاتصالمنعكما.طبيعيةالأمورأنالأمريكية

والمتكررةالكبيوةالحربيةالمناوراتوكانت،اللاسلكيبالصمتيعرفماوهو

استدعاءيتمكانالشارهذاوتحت،الخداعيةالإجراءاتحلقاتمنحلقة

جعلتحيثعام.كلأكتوبر17منالمدةفيالسنويللمشروعالاحتياطي

علىالعدويتعودحتىالمناوراتلأغلبميداتاالقناةمنطقةمنالمصريةالقيادة

العسكرية.والتحركاتالحشدعمليات

07استدعاءبطلبسبتمبو27فيالحقيقيةالتعبئةالعسكريةالقيادةوبدأت

02تممريحتموللتمويه.آخرينألف05استدعتسبتمبر03وفي،رجلألف

الدباباتسحبإلىالعسكريةالقيادةوعمدت،7391أكتوبر4يوممنهمألف

لبقيةبالنسبةوهكذا،تسحبثمفتصعد،تعودثممصاطبها،فوقتقبعالدي

7391أكتوبراخرفيالانتخاباتتتمأنمقرزاكان)1(
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والمدفعيةالدباباتوجودعلىالعدوتعويدبهدف،كاملعامولمدةالجيشفروع

ا)!جوم.نيةبدوناستعدادوضعفي

وإخفاءالحمايةبقصدعاليارملياسذاالمصريونأقامفقدالقناةضفةعلىأما

فيكبيرأثرله6سامصواريخوجودإخفاءوكان.والمدافعالدباباتحنتود

31يومميجطائرةعشرةبثلاثسورياتضحيةفيتسببقدكانوإن،المعركة

ا!واتبمقدوركانحيثالمغيوة.الإسرائيليةللطائراتتصدت7391سبتمبو

فيالصواريخهذهوجودللعدوسيكشفذلكلكنالعدو،طائراتإسقاطالسورية

ونشرتحذرها.إسرائيلفتأخذالتكتيكيةالفرصةسيفوتكانأمروهوسوريا.

.استفهامكعلامةضشرةالثلاثللطائراتكاريكاتيويةصورةهآرتسصحيفة

إلىإرسا!هاتأخيوالقواتتعمدتفقد-الكباريوهي-العبورمعداتأما

مخازنهامنخروجهاأنمؤكذاكانفقد.ممكنةدرجةأقصىإلىالجبهة

تحميلهاجرىخشبيةصناديقصنعوتمللعدو.نوايانابكشفكفيلبالدلتا

.القناةجانبعلىحفرفيوأخفيتالريبةإلىتدعولابصورة

عاديةأوضاعفيتعيشالعسكريةالوحداتكانت،المواجهةخطوعلى

الديالتفاصيلبأقلاهتمامهناككانفقد..اإهجوممندقائققبلوحتى

سلاحدونالقناةمياهفييسبحونالجنودكان.العبقريةالخداعخطةأحكمت

يوم.كلذلكعلىتعودواكماواحدةبساعةالمفرساعةقبلظهزاالواحدةفي

استوخاءفيالقناةشاطنعلىالقصبأعواديمصونالجنودبعضوشوهدبل

بعضووجد.السمكيصطادونالماءفيوأرجلهميجلسونكانواوآخرون،تام

المهجورةالبيوتبحدائقيعنونظلواالحدائقوعمالمرحفييلعبونالأطفال

الإسماعيلية.شافىعلى

علىالسياسيةالقيادةمنعت،والسلبيةالتراخيصورةلتأكيدوامتداذا

نأقبليهاجمونلاالعرببأنالعدولثقةالفولاذيةالخوذاتارتداءجنودها

المظهرية.الجوانبيستكملوا
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الموانئمنلعددوديةبزياراتقامتفقدالمصريالأسطولمدمراتأما

ومرتبةمدروسةخطةفيوجيزةبفترةا!هجومقبلشواطئناقربوتواجدت

جيذا

الإعلامي:المجالوفي

،والعرىالخلاعةفيكايةأفلامتقديمفيتبارىبقناتيهالمصريفالتليفزيون

يسبقلمبدرجةالمصريةالتليفزيونيةوالبوامجللأفلامالأخلاقيالمستوىوانحط

التقززحدالعربيةالقضيةحيتعاطفامرئبأيالأمريصلبحيث،مثيلإها

وكانتالشعبإ)هاءمحاولةذلكوراءمنالعدووليستشف.القضيةهذهمن

مبارياتأربعةإلىعددهاوصلحتىالوقتمعظمتذاعالقدمكرةمباريات

أسبوعيا.

عنالبحثعنوالسوريةالمصريةالصحافةفيهتكفلاالذيالوقتفيهذا

الطائراتخطفعنالرضاعدموإظهارالأوسطالشرقفيللنزاعسلميحل

حدتهاتزايدتوالديالفلسحلينيونالفدائيونبهايقومالديالعسكريةوالأعمال

إلقتالعنالجبهتانتراختبعدما

بأنيقولخبزاالعالميةالأنباءوكالاتنشرت7291أغسطسأواخروفي

صالحةحالةفيالمصريةالحربيةالطائراتمنفقط06%،السلاحمن04%

ينقصهامصرأنوفرنساوبريطانياايطالياصحففيالنشروتوالى.للاستعمال

الحديثةالطائراتوأن،طائرتينلكلواحدطياروهناكالغيار،وقطعالبنزين

تحطمتمنهاطائرة03منوأكثر،جامدةحجارةمثلملقاةالصوتمنالأسرع

.التدريباتفي

،مشمرةبصورةالمصريالجيمقاستعدادتمتحنإسرائيلأنأيضتانشر

منسوفييتيافريقاوبأن(،فارغبكيس)أشبهمصرإنتقولوالاستنتاجات

الإهمالمنوروعالصاروخيالدفاعنظاملفحصمصرإلىعادالصواريخخبواء

العسكرية.القيادةلدىولمسهاكتشفهالذيألاستعدادوعدم

011أكتوبر.حربقالإسرفي!يةالغابراتفن!يعة02
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العربأربالحثلاثة

فيالفلسطينيةالمقاومةرموزبمطاردةالموسادفيهانشغلتالذيالوقتوفي

المغامرةيمكنهملاالعربأنعلىأكيديقينإسرائيلفيكان،العالمعواصمكل

7391سبتمبر92يومإسرائيلقادةاهتمذلكوعلى.معهمحربفيبالدخول

اليهودالمهاجرينمنعدذايحعلنمساويقطارعلىالفلسطينيينبعضبهجوم

النمساويةالحكومةطالبواحيث،إسرائيلإلىطريقهمفيموسكومنالقادميق

الحكومةوقبلت)شونايأ.قلعةباسمالمعروففيينافياليهودتجميعمركزبغلق

إسرائيل.قيامةوقامتالطلبالنمساوية

لدىيكنلم،ا)هجومبدءحتىاليومذلكمنذأنهالقولالمبالغةمنوليس

مخابراتها،قادةمعآخرهاعنفيهفغرقت.الحادثهذامنأهمإسرائيل

كلعلىوهي.العربيةالمخابراتترتيبمنالفدائيةالعمليةهذهإنقيلحتى

جذابارعةوعملية،الصحيحا)هدفعنالاتجاهلتحويلماكرةضربةحال

وأغرقته،للهجومالسابقاليومحتىإسرائيلوشعبأجهزةكلعلىسيطرت

منماوكل،صحفومانشتاتوزاريةواجتماعاتوإضراباتمظاهراتفي

الإسرائيلية،الحدودعلىالمحتشدالعنيفبالتهديدالإحساسمنعشأنه

حادثأخباروراءتختفيالعربيةالعسكريةالحشودأخباركانتوبالتالي

شوناو.

مجلساجتماعفيونصفساعتينلمدةمائيرجولداتحدثتأكتوبر3وفي

إسرائيليهجوممنبخشيتهاحشودهامصروبررتشوناوعمليةعنالوزراء

منطقيا.التبريروبدا.انتقامي

كانت،7391سبتمبر27في)ساموقالتجممس!قمرالأمريكيونأطلقوعندما

قلقازدادسبتمبر03وفي.قواتهموتحركاتالعربنوايافيشكوكلديهم

المخابراتتقديراتعلىتعودتحالكلعلىولكنهاالأمريكيةالمخابرات

تكررتلكن..العربيا!هجوممحاولةتنفيالديوتقاريرهاالإسرائيلية

12)).؟كتوبر.حر،فىالاسراني!يلأالغابراتفنميعة
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نشوبسبقالذيالأسبوعخلالمراتثلاثلإسرائيلالأمريكيةالتحذيرات

استماعأجهزةوجودبرغمالمصريةمخابراتنامهارةعلىيدلمما.الحرب

)1(الأسنانفرشاةصوتتلتقطإنهاعنهاقالواسيناءفيدقيقةوتنصت

الديوالتكتيكيةالاستواتيجيةالتضليلوترتيباتإجراءاتفإن؟.ذلكوعلى

إحساسفأخرت.مثيللهليسحدإلىناجحةكانتالمصريالجانباتبعها

تفاصيلكلدراسةعلىهذاويدل،ممكنةلحظةآخرحتىبا!هجومإسرائيل

محصن،قويدفاعخطيتلوهصعبمائيمانعلعبورالمعقد،العسكريالتحرك

لأندياندعامما.ا!هجوميومعشيةالمشتعلةالموادمواسيوفتحاتإغلاقبعد

بارليففخط.ينتظرهمجحيمأييعرفونلاالمصرييقإن:يومذاتبثقةيقول

!الحياةمدىبهبالاحتفاظلناتسمحالديللدرجةمنيع

بالثغراتمليئةجبقكقطعةبارليفخطكانلقدديانقالالعبوروبعد

تضمجماعيةمقابرإلىقليلةساعاتخلالوتحول.المصرييقضرباتأمام

إسرائيل.أبناءمنالحربضحايا

فيقالفقد-أكتوبرحربفيإسرائيليأسيرأشهر-ياجوريعسافأما

.الموتيخافونلاكالأسودجنود..أراهماأصدقأكنلم(:معهمالنعشكتابه

كالأمد،وطويلة،كالحلملحظةفيسيناءأرضبهمزرعتفنرتعد.ايزأرون

ومعيبيأوقعواحينماعروقيفيالدماءتجمدتلقد.وا!!لعالرعبفينايبثون

قالبكيتوعندما،تقتلونيلا..أرجوكم..أرجوكم:وصرختجنود..أربعة

غصبابكيتلكنذي..جنودكأمامتبكلا:فاروقالكابتقواسمهأحدهملي

!!..رحمةبلا6791يونيهفيأسراهمنقتلكناالذينالمصرييقلإنسانيةعذي

ومعداتهمجي!ثهمقوةإظهارحيثمنالمطلوبالغرضيؤديإعلامهمأنلعلمهم،لتخويفناقالواهكذا)1(

ينشرومايقالماكللتصديقالغريزيواشعدادنا،وبأسهم

)).أكتوبر.حربفيالاسراني!يةالمغابراتفضيعلأ22
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التكتيكيةالمفاجآتوكانت.يونيهفيو!هزيمتهملكرامتهمالعربثأرلقد

العربيةوالسمكريةالجنديةوظهرتتصور.أيمنأكبروالاستواتيجية

تخدعأناستطاعتالمصريةالمخابراتأنأجمعالعالموعرف.الحقيقية

بالاجتياحالعدووتفاجئ.الإسرائيليةوالمخابراتالأمريكيةالمركزيةالمخابرات

وتوقفت،الحروبوخططموازينكلبسببهانقلبتالذيالعظيموالعبورالمروع

التارفيصفحاتفأضيئت..المعاركوشراسةالمشهد،!هولالزمنأنفاسعنده

مثيل.!هاليسالديالأعداءومفاجأةالعربيةالبطولاتبروائع

فينجاح،الأقلعلىالسياسةونصفالحربأرباع)ثلاثةقالمنوصدق

!!(المفاجأةوفيالإخفاء

العدوالصهيونيصعف

بأيام7391أكتوبرحربقبلالصادرةالإسرائيليةللصحفسريعةوبقراءد

أكتوبر4فيالصادرة(أحرونوت)يديعوتجريدةتنشرلم..قليلةوساعات

وأمصريهجومنشوباحتمالاتعنكبيوأوصغيرخبوأوإشارةأية،7391

لجولدامباحثاتبتغطيةالصحيفةاهتمتفقد.مريبةتحركاتعنأو،سوري

معسكرفتحتأميقأجلمنالنمساويالمستشارمعومفاوضاتها،النمسافيمائير

ماعلىالصحيفةركزتكما.إسرائيلإلىطريقهمفيالروسللمهاجرينانتقالي

للإرهابرئيسيامصدراأصبحتليبياأنمن،إسرائيليونمراقبونأكده

يشكونفقطكانواالإسرائيلييقأنهذا)معنىإسرائيلضد(الفدائية)العمليات

(.سوريةأومصريةوليستليبيةهجماتمن

عددفيالأولىصفحتهاحملتفقدحالأ،أفضل)معاريف(جريدةتكنولم

المتحدةالأممفييهاجم(إيبان)أباالخارجيةوزير:يقولخبؤا7391أكتوبر5

خيانة)هذه:الدبلوماسيةالعلاقاتقطععنبالأمسأعلنالذيزائيررئيس

فيالإسرائيليالسفيوالتقىعندمافقطأيامثلاثةمنذأنهوكشف(،للصداقة

)01أكتوبر.حربفىالاسراني!يةبراتاتفن!يعة
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قدمتهاالديالمساعدةأبداتنسىلنبلادهأنالأخيولهأعلنبموبوتو،كينشاسا

قطععنالمتحدةالأممفيأعلنموبوتو،جذاالعصيبةالأوقاتفيلزائيوإسرائيل

وبقيةمصرإلىالمحتلةالأراضيعودةحتىإسرائيلمعالدبلوماسيةالعلاقات

العربيةالدول

)الجيشبإيجازيقولصغيؤاخبزاذكرتالصحيفةأنالطريف

بيقظةالسويسقناةمنالمصريالجانبعلىويدبريحدثمايتابعالإسرائيلي

(.مباغتبهجومالإسرائيليةالقواتيفاجنلاحتىبالغة

ذلكبعدأكدالخبر،هذاكتبالذيالعسكريالمراسلأنذلكمنوالأخطر

طرقوإعداد،المصريةالتحركاتحدوثيؤكدمطولأتقريزاكتبقدكانأنه

لكن،عامةواستعداداتللطائراتمضادةصواريخوتقريب،للمدرعاتصاعدة

ويبدونشرها،تمالديبالسطورواكتفتتقريرهعلىشطبت(العسكرية)الرقابة

صوتالاشعار7391حربفيرفعتأنهاإسرائيلهزيمةأسبابأحدأن

المعركة(صوتفوقيعلو

)يديعوتفيالأولىالصفحةلنتابع7391أكتوبر7ليومنأتيثم

نحرفيالإسرائيلييقبثقةيوحيوالذيصفحاتهاعلىذكروما()1(أحرونوت

:عنوانالجريدةتصدروقد!قريب

قريبا(ستبدأالكبرى)المعركة.

الليلطوالالمدفعيالقصفوتبادلبالمدرعاتالعنيفالقتال)استمرار.

(والجولانسيناءفيالقتالجبهاتعلى

(.طويلةطوابيرفيلسيناءومدفعيةمدرعةوحدات)نقل.

علىالسيطرةلكنالمصريينأيديفيسقطتالقناةبطولجذاقليلة)نقاط.

(.الإسرائيليةالقواتأيديفيتزاللاالمياهخط

.الأخبارآخر:بالعبريةتعذي.أحرونوتيديعوت)1(
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لحسمتستعدالإسرائيليةوالقواتبعدتبدألمسيناءفيالحاسمة)المعركة.

الغزو،.قواتضدالمعركة

المواقعخطبطولتدوربالدباباتعنيفةمعازثالجولانهضبة)في.

(.الجولانووسطالقنيطردمنطقةفيأساسيبشكلالحصينةالإسرائيلية

وإسقاطالصباحهذاالجولانسماءفيجديدجويقتال)دمشق.

(.الجويالدفاعورجالالطيارينطريقعنإسرائيليةطائرات

التكتيكعلىتوافقإسرائيللكنعملها.أسلوببعدتقررلم)أمريكا.

الأمريكيئ(

الأردنملك:يؤكدونومراقبون!استعدادحالةفيجيشهوضع)حسيق.

العربيةالدولجامعةأعضاءكليدعووالساداتثالقتالفييتور!سوف

(.للتدخل

لهوالأسدالساداتووعدتليفونياالساداتمعحسينتحدثأن)بعد.

سوفالملك:يؤكدونالمراقبون،القتالمستجداتكلفيدوريبشكلبإشراكه

كان)ربما-!(النصر)!فيأملهناكليسأنهمنالرغمعلىللحربينضم

العربية(الفروسيةنبلمنانطلاقاهذاسيفعلالملك

:7391أكتوبر7فيهآرتمى

قواتنا(.وبينالمصريةالقواتبيقعنيف)قتال.

(.السويسقناةطولعلىالقناةعبورفينجحتالمصرية)القوات.

وكباريللمشاةوكباريمطاطيةزوارقفيالليلفيعبوتالمصرية)القوات.

(كبيرةوزوارقللمدرعات

الإسرائيلية(للانتخاباتالدعاية)إيقاف.

وراءا!هليكوبتوطائراتعبرمصريةكوماندوزقواتوتوغل)عبور.

!(.عنهمبحثوعملياتمطارداتسيناءعمقوفي،الإسرائيليةالخطوط

52))..أكتوبرحربالإسرانيبقيالمغابراتفنميعة
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لكنالنار.إطلا!فيبدأواالذينهمالعربالغربيةالإعلام)وسائل.

(.الإسرائيليالجيش)يكسرهم(لكيساعاتإلىتحتاجالمسألة

المعتدية(هيإسرائيل:الشيوعية)الصحف.

الضفةمنالمصرييقلطردمهلةإسرائيلإعطاءتريدالمتحدة)الولايات.

الشرقية(

هناكلكنالإسرائيليةالقواتمنالعددفيأكبرالمصرقي)القوات.

الجيشيأخذأنالمتوقعومنالقتاللمناطقبسرعةنقلهايتمكبيوةتعزيزات

(.قريبوقتفيالمبادرةزمامالإسرائيلي

إسرائيل(سلامةأجلمنباريسمعابدفي)الصلاة.

:7391أكتوبر8فيأحرونوتيديعوت

جبهذيفيشاملامضاداهجوماالصباحهذابدأالإسرائيلي)الجيش.

(لجولانواسيناء

الذيالأمنمجلسبذلكأمرلوحتىالنارإطلاقتوقفلن)إصائيل.

(.اليومسيجتمع

)كاتيوشا(صواريخوإطلاقاللبنانيةالحدودعبرلفدائيينمكثف)نشا!.

(.إسرائيلشمالمستوطناتعلى

فيالعربلنظرائهينضملنحسيقالملكأنإلىتشيو)التقديرات.

إسرائيل(ضدالحرب

لأنهاتفيدلنومناقشاتهاالمتحدةالأمم:الإسرائيليالخارجية)وزير.

(.بإسرائيلالأمريتعلقعندماخاصةوالشيوعيةالعربيةالكتلةسيطرةتحت

))..أكتوبرحربف!الإسراني!يةالخابراتفضيعة26
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:7391أكتوبر9فيأحرونوتيديعوت

)منسيناء(إلىدباباتودفعضخفيالليلطوالاستعروا)المصريون.

المضادا!هجومعنإعلانهمعلىالتالياليومهوهذاأنالخبوهذافيهناالملاحظ

تقدماستمرارعرقلةفيحتىفشلأنهأي،بدقةلهالتخطيطتمالذيالشامل

والسورية(المصريةالقوات

وتناشدهمالقدرةذويعلىالحكومةتفرضهاوتبوعاتديون)سندات.

كبيوة(بتبرعات

:7391أكتوبر01فيأحرونوتيديعوت

(.الماضيةالليلةفيسادنسدي)هدوء.

عبوتالديالكبيوةللقواتوذخيوةوتعييناتتموينانقلوا)المصريون.

(.القناة

صفاراتجعلمماالفجرفيأبيبتلسماءإلىتصلمعادية)طائرات.

(.تنطلقالإنذار

وسوريا.(.مصربيقكاملتنسيقوجوديقتوح)العراق.

(.الوقتنفسفيالجبهتيقعلىنصرتحقيقنستطيعلا.

لالكن،كبيرةالسوريةالجبهةعلىالإسرائيليالجيشتفوق)احتمالات.

إنناحيث،الحربفينمرهناكيكونلنذلكوحوبريةجويةجهودمنبد

(.بسرعةالحربإنهاءنستطيعلن

:7391أكتوبر12فيأحرونوتيديعوت

(.لإسرائيلتأتيبالصواريخمشحونة)طائرة.

شحنةوعليها(بيتش)بفرجينياأمريكيعسكريمطارمنتقلع)طائرة.

هذامع)نشرت(.لإسرائيلو)سيدوند()سيو!طرازمنجو-جوصواريخ

(للطائرةصورةالخبو
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:7391أكتوبر13فيأحرونوتيديعوت

سيناء(.فيالجبهةبطولهجمةالصباحهذابدأوا)المصريون.

:7391أكتوبر16فيأحرونوتيديعوت

(.لإسرائيلكثيرةفانتومطائراتقادواأمريكانحربيون)طيارون.

(.ودباباتهوك()سكايصواريختشحناسرائيلية)سفينة.

مشحونة(طائرةتصلدقيقة15)كل.

أمريكية(نقلطائرة)انفجار.

جعأرضوصواريخ،لإسرائيلمتطورةدبابة)015.

:7391أكتوبر22فيأحرونوتيديعوت

الناراإطلاقوقفعلىتوافق)إسرائيل.

(المندببابعنالحصارشفعتطلب)إسرائيل.

وفي،7591مايوشهرفيوبالتحديدأكتوبر..حربمنونصفعامبعد

الإسرائيليالجنرالطرفهاكانسا!!البريطانيالتليفزيونأجراهامناظرة

الجنرالالبريطانيالتليفزيونمذيعسأل،7391أكتوبرحول(شارون)أرئيل

:ومحدذاواضخاسؤالأ)شارون(

يعترفلثمالدن

هذهفيحققتمصرأنالعالمفيالعسكريونالخبراءيجمع،الجنرالسيدي

وجهةمنتماقاالإسرائيليالجانبوشلتأذهلتكبيرةمفاجأةالحرب

..؟الحربفيالمفاجأةكانتماذانظركم

(..؟الغفران)عيديومليكونا!هجوميوماختيارفيهيهل

ظهرا..؟الثانيةالساعةليكونالتوقيتاختيارفيهل

..؟رمضانشهرفيا!هجومتنفيذهل

نفسهاإسرائيللتجدواحدتوقيتفيالسورييقحا!هجومبتنسيقهل

واحد.؟وقتفيجبهتيقفيتحارب
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معاتجاهينأواتجاهعلىالتركيزدونبالكاملالمواجهةعلىبا!هجومهل

..؟المواجهةباقيتثبيت

رؤوستكوينمنتمكنتالديالمشاةمنالخمسالفرقهذهباستخدامهل

الدباباتمنالثمرسةالمضادةللهجماتوتصدت،الدباباتبدونالشوافى

..؟الحديثةالقتالأساليبمنجديذامفهوفامطبقةالإسرائيلية

وهيمرةلأولالمصريونقدمهاالحربفنفيجديدةنظريةبتطبيقهل

حوائطباستخدامالقتالميدانفيالمعاديةالجويةالقواتتحييد)إمكان

..؟؟(للطائراتالمضادةالصواريخ

..؟الترابيالساترفيالثغراتلفتحالمياهخراطيمباستخدامهل

نأدون،للهجومالعسكريةوالقواتالتجمعاتحشدفيبنجاحهمهل

..؟لذلكالإسرائيليةالقواتتتنبأ

عن)الحصارباسمالمصريوننفذهاالديالجديدةالنظريةتلكبتطبيقهل

؟المندببابمضيقمنالأحمرالبحرفيالملاحةإغلاقبعمليةوذلكبعد(،

..؟(هل..هل)هل..

:..سؤالهفيالبرنامجمعدواستطرد

هيما،الحربتلكأبطالأحدوأنتمنكنعرفأننريدالجنرال)سيدي

ووجهةنظركوجهةمنأكتوبرحربفيالمصريونحققهاالديالمفاجأةبالضبط

الإسرائيلي(الجانبنظر

:وقالطويلأ،)شارون(الجنرالوتنهد

تناولتوالكتاباتوالدراساتالباحثينجميعإن:جدقياسزالك)سأقول

هذهمنذكرتهماكلإنجميقا.معهماختلفوءلكذي،سؤالكفيذكرتهماكل

)موشىأفقضيقبسببالحربهذهفيالمصريونفيهانجحالسابقةالعناصر

الوزراء.رئيسةمائيرجولداخلفهوسارتآنذاكالدفاعوزير(ديان
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جديدشيءفيكانت(الغفران)يومحربمفاجأةفإنالشخصيرأييفيأما

الجديدالمصريالجنديوهوعليناتماقا

سهلةل!تكق

:يقول)شارون(الجنرالواستطرد

،5691،6791حرباهماأهمهالعلحروبعدةفيالمصرييقحاربناالقد

ولذلك،المصريالجنديوطبيعةشكلنعرفالسابقةالحروبهذهفيوكنا

نفمهو7391عامفيالمصريالجنديأنتصورناالحربهذهدخلناعندما

المرةهذهالأمركانولكن،6791وعام5691عامفيالمصريالجندي

مختلفا.

!ل،الأحداثتواليورغم(الغفران)حربكيبوريوممنذأنهلكوأعتوف

ربما،حدثتغييؤاهناكأنيصدقأنيريدالإسرائيليةالقيادةفيمناأييكن

المصريالجندي!هذاالأداءنجاحمنمذهوليقكناربما،مصدقيقغيونكنل!

ماش!تاهناكأننشعركنا..القتالفيهابدألحظةأولمنصدقذيالجديد.

للأسفولكنالساحةعلىجديذامتغيؤاهناكأننشعركناناحيتنا.منخطأ

لحظتئدتوكنتأكتوبع)17يومتماقاذلكتيقنتأننىإلاهو.مانعرفلم

)الدفرسوار،منطقةفيالمدرعةالسراياإحدىخلف

الرمالبيقمنيبوزوفجأة،متقدمةإسرائيليةدباباتعشرتتخيلأنولك

صاروخامنهمكلويطلقالروسي5!!بالقاذفمسلحينمصرييقجنودثلاثة

فيعليهمالقضاءتمالصواريخهذهأطلقواأنبعدبالطبعلنا.دبابةيصيب

يعلمونكانوالقد.دباباتعشرأمامجنودثلاثةتتصورأنلك.لكن.،الحال

..؟؟مهمتهمتحقيقعلىصممواولكنهمحتفهمسيلقونأنهمجيذا

المزرعةمنطقةفي(مشاة16)الفرقةفيالمصرييقالجنودقتالأنسىلنإنذي

النيوانوسائلجصيعالإسرائيليةالقواتاستخدمتلقد.القناةشرقالصينية

منمتوهناكيكنلمربما..جحيمإلىالمنطقةهذهحولنالقد.لديه3المتيسر
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الخلفإلىمنهمجندييرتدلمذلكوركم.قذيفةفيهتسقطلمالمنطقةتلك

نأالأوقاتمنوقتفيتصورتلقد..؟تصدقهلقبل..منيحدثكانمثلما

نجحتعندماالمفاجأةكانتولكن.الأرضفيبسلاسلالجنودربطواالمصريين

لكي)هايستديرالجنديذلكتجدكنت.الخطذلكاختواقفياثنتانأودبابة

قأ!"بقذيفةيدمرها

بعضإلىأستمعأنتعمدتالخلفإلىوإخلائي)الدفرسوارافيإصابديبعد

علىللأسرىتمتالديالاستجواباتتقاريرأقرأوأن،المصرييقمنالأسرى

فيالإسرائيليالدفاعلجيث!لفاجأةأكبر،وعلمتوعرفت،الأخرىالاتجاهات

أصبحالجنديذلكأنوجدنالقدالجديد..المصريالجنديكانالحربهذه

القديمالجندييعدولم(والمدرسوالمحاسب)المهندسمنهم.الجامعاتخريج

الدبابة.)تلسكوب(علىالإنجليزيةباللغةالمسافاتأرقاميعرفيكنلمالذي

،الدفاعجيشوعلىإسرائيلعلىبالخطرأحسستفقطلاعتهاصدقذي

مفاجأةهوجديد..بعنمر،جديذا.جيشتاالحربهذهفيتواجهإسرائيللأن

قبلمننرهلمالذيالمصريالجنديوهو.االحربتلك

شارونويضيف

إلاشيء.يشغلنايكنلم)101(الكيلومباحثاتفيالنارإطلاقوقفبعد

الدفاعجيشعلىأنهشعرنالأننا،المصريالإنسانفيالحديثةالقوةتلك

نركزسوففصاعذاالآنمنوإنناجديد..منحساباتهيعيدأنالإسرائيلي

ومنملموسغيوعنصرلأنهالمصرييقءالقتالحساباتفيالعنصرذلكعلى

.ومؤثرةقويةالمفاجأةكانتلذلكوتقديرهحسابهالصعب

كلصدرعلىوساقابحقنعتبوهاأنيمكنوالدي،شهادةكانتتلك

روحهشيءوبأغليوأدائهوعقلهبفكرهالحربهذهفيشاركمصريجندي

دائماكانأنهفيالعصور،مرعلىالمصريالمقاتلقيمةتجئهناومن،الطاهرة

تعملوالديالعصور،عبروتراثهاكيانهاعلىحافظالذيالإسلاميةالأمةدرع

عليها.وتحافظالثروةهذهتنميأنعلىاليومالمصريةالمسلحةقواتنا
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الوضوحبهذا)شارون(الجنراليكونأنالممكنمنهل..البعضتساءلوقد

الحربوقوانيققواعدأبسطمعذلكيتنافىألا..؟المصريالجندييصفوهو

ولكننا..؟المديحلهتكيلوأن..عدوكأمجادتذكرأنتعارضالديالنفسية

للجميعيوضحأنبهاأرادإنما)شارون(صراحةأنالآخرالجانبعلىنرى

دخلهانزهةتكنولم.4سهلةحرباتكنلم7391عامفيإسرائيلمعركةأن

مقاتل.عنيدعدوأمامقويةشرسةحرتجاكانتولكنها..الإسرائيليالجيش

.المصريالجنديوهيالحربهذهمفاجأةفيهبرزت

الاستراتيجيةفيدروس

كتابفيوبالذاتأكتوبر..حربحولالإلرائيليةللكتاباتتحليليةوبنظرة

القواتانتقدلأنهإسرائيلفيضجةأكبرأثارالذيالكتاب)وهو،)التقصيع

ذلكمنكثيرةأجزاءبنشرالآنحتىيسمحولمالقتالمراحلخلالالإسرائيلية

الافتتاحيةالمرحلةتناولعندماالكتابمنالأولالجزءفيوبالتحديدالتقريرا

فكرمعتتعاملظلتالديالإسرائيليةللقيادةحاذاانتقادهجاءحيث2.للحرب

وأنهمتطور..كير..نمطيجامد..فكرأنهعلى،.العسكريةالمصريةالقيادة

علىقدرةأيدونالجمود.ابكلالسوفييتيةالقتالوأساليبالتكتيكاتيطبق

.المفتوحالفكرأوالمناورة

علىالقتاللأعمالأكتوبرحربفيالمصريالتخطيطأنالتقريروذكر

مرنا.فكزاكانم.والتكتيكيةوالتعبويةالاستواتيجيةالمستوياتمختلف

والمرونة.،.الخدأعأساليبأعلىالعسكريةالمصريةالقيادةفيهطبقتمتطوزا.،

حقائقبعضالتقريرواستعرض..الإسرائيليالجانبواحتياطاتفكروتشتيت

الآتيفيتمثلالذيالمصريالتخطيطهذا

والتعبويةالاستراتيجيةالمفاجأةتحقيقفيالمصريالمخططنجاحأولأ

فيالكبيرالتطورمعالأيامهذهفيالصعوبةبالغكانأمروهذا،والتكتيكية

الصناعية.الأقماروصورالحديثةالاستطلاعووسائلوأجهزةوالمعداتالأسلحة
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اعتبوالمجالهذافيالمصريللتخطيطالكاملالنجاحأنعلىالتقريرركزكعا

.المصريالعسكريالمخططفكرتقييمنحوجديدةتحولنقطة

أيامبدءمعالإسرائيليالفكرتشتيتفيالمصريالمخططنجاحثانيا

فيذلكفظهر..التوقيتاتفيأوالاتجاهاتفيسواءعديدةخاصةبأعمالالقتال

الجانبهدفتحليلفي..المستوياتمختلفعلىالإسرائيليةالقياداتتخبط

فيتمثلتالديالخاصةالعملياتهذهفكانت..الأعمالهذهمنالمصري

رئيسيةوبأحجامسيناءداخلمتفرقةمناطقفيالصاعقةوحداتإبرارعمليات

فيوالتأخراحتياطياتهاوبالتالي..الإسرائيليةالقياداتفكرتشتتأنفيسببا

المصريالفكرأبعادمعرفةانتظارفيالمعابرمناطقضدرئيسيةقواتدفع

.القواتهذهلاستخدام

السويسقناةعبورمشاكلعلىالتغلبفيالمصريالمخططنجاحثانتا

نأ)التقصيحكتابويؤكد..القناةشرقالترابيالساترعلىالتغلبوخاصة

الجانبفيالثغراتفتحفيالأسلوبهذايبتكرأناستطاعالذيالمصريالعقل

المخابراتوأنخاصةشديد..بإحبا!الإسرائيليةالقيادةأصابقدالتوابي

المشكلة!هذهحلإلىالتوصلفيفشلواقدالمصرييقأنتعتقدكانتالإسرائيلية

لعملالتوابيالساترمنأجزاءلإزالةأيام4-3منهمتحتاجقدالدي

السواترهذهفتحفيساعات6فيلينجحالمصريالفكرجاءولكن..الكباري

الإسرائيليةالمخابراتعلموبدونامجهود.وبأقلالتوابية

فيومتطورحديثفكرإلىيتوصلأنفيالمصريالمخططنجاحراتجغا

رؤوسعلىبالحفاظخلالهمننجح..التكتيكيالمستوىعلىالقتالأساليب

وتدعمتؤمنالديالوثيقالتعاوندباباتوصولحتىالمعركةمدةطوالالكباري

الدقيقةالحساباتفكانتالعدو،احتياطاتلصدقتا)هافيالمشاةوحدات

باسلحتهالتكون.ساعةكلمع.االمصريةالقواتمنا!!جومموجاتلجميع
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المضادةالكتفعلىالمحمولةوالصواريخالمدافعمنالمحدودةالبسيطة

الإسرائيلي.للعدوالمدرعةالمضادةا!!جماتهذهصدعلىقادرد!للدبابات

جنديكلمعيكونأنفيالمصرييقتفكيوإن:الإسرائيليالتقريرويضيف

مضادينلغميقظهرهعلىيحملوهوالقناةيعبوالاقتحاممنالأولىالموجاتفي

دفاعاتتختوقأنالإسرائيليةالدباباتعلىالعسيومنجعلأمزا.للدبابات

بالدباباتدعميادونمنفرددتقاتلالديالمشاةمنالعناصرتلك

القواتكوبريراسحدودتكونأنفينجحالمصرقيالمخططأنخامشا

القناد.اغربالموجودةالجويالدفاعصواريخبطارياتبمدىمرتبطةالمصرية

تستولىلكيالأمتارمنمئاتبضعتتقدمأنفيالمصريةالقواتلعابيسلولم

مظلةوستوحمايةتحتتظلأنوفضلت..تكتيكيةأهميةذاتهيئاتعلى

)اليدوهي،!!ا.ضاربةقوةأهم.إسرائيلأفقدذلككل..الجويالدفاع

القواتيرقبعاجزاظلالذي..الإسرائيليالطيوانسلاحبهاويقصد(02الطولى

وتصد.وتؤمنها...الأرضعلىوتستولى..القناةتقتحموهيالمصرية

.االتدخلعنالعاجزالمتفرجموقعفيوهو،.الإسرائيليةالمدرعةالاحتياطيات

تدميوه.يعذيالقواتهذهمنالاقترابلأن

التقريرعليهأطلقجديد.أسلوبابتكارفيالمصريالمخططنجاحسادستا

بإغلاقبالتخطيطالمصرييققيامبمببوذلكبعد(على)الحصارمصطلح

الذيالأسلوبوهوالأحمر..البحرمدخلعند(المندب)بابمنطقةفيالملاحة

لقواتهاالمصريةالقواتواستخدام2.وصنافيع)تيوانمضيقمنتماماابتعد

الجويةالقواتوهي(الطولى)اليدعنتمامابعيدةاتجاهاتفيالبحرية

ببعض(.تدفعأنفيالإسرائيليةالقيادةتفكيومجردكانحتى4.الإسرائيلية

علىمحسوبةغيو..مغامرةيصبحسوفا.المندببابإلىالبحريةالقطع

المستوياتجميع
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)الافتتاحيةالأولالجزءفي)التقصيرا.تقريرأوكتاببنودأكدتوح!كذا

جديد.بفكريخططأنفيالقائد/الضابط..المصريالمخططقدرة(للحرب

عملياتهإدارةعلىوقدرته،.اتزانهالإسرائيليالعدو.أفقد.مرن.متطور.

القتاليةالمفاهيممنالعديدغيوالذيالمصريالمخططمنالفكرهذا.،الدفاعية

مجدايضيفلكي.العالميالمستوىعلىالعسكريالفكرمدارسفيالحديثة

المصريللإنسانجديدا

)01.أكتوبرحربفيالإسراني!يةبراتالمقفضيعة
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!!.مصر.في(المخزيةالصفقة)فضيعة

فيطاحنةي!يزاربةحزبيةأزماتالفضيعةأثاوق

العسكربةالمخابراقرنيسقدوإذ..إسرانيل

ايازمةوتوالت..لحالدفاين!يرواستقال..استقالته

العبرية،الدولةفيوالسياسيالعزبيالبنيانتهدد

فيالاسقخباراتيهيكلهاتضربمدوبةفضيعةكأول

بظلالهاالعهليةألقتطوللةولسنواق..العصب

..والاستخباواتيالسياسيالمجتيعلىالكثيفة

مصدوتهديدوباتت..الساحةعلىنفسهاوفرفمت

!!..لهانهايةياداخليةوتوتراق
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الولإءيعرفونلا

المصالحلعبةإطارفيأمريكاسعتمصر..في5291يوليو23ثوردقيامإثر

لديهالناصرعبدج!الأناستشعرتحيث..الثورةرجالمنالتقربإلى

إنهبل..البويطانييقبيدكثيؤاتبقىلنالسويسقناةوأن..الزعامةطموحات

اقتناعواضخاوبدا..القناةمنطقةفيالبويطانيالعسكريالتواجدبإنهاءيفكر

ناصربأندالاسفوستوجونخارجيتهووزيرإيزنهاورالأمريكيالرئيس

التغلغلمنالحدفيعليهالاعتمادوبالإمكان.،المنطقةفيممتازاحليقاسيكون

الأوسط.الشرقفيالشيوعي

نواياورصدت..المصريالأمريكيالتقاربهذاتوقعتأيفتاإسرائيل

إزالةذلكصعنىوكان..السويسقناةفيقواعدهمعنالجلاءفيالبويطانييق

منذلكفي..وماالمصرييقوبينبينهمتفصلالديالبويطانيةالعازلةالقوات

كلمنالعرببهايتوبصالديالجديدةالدولةعلىوالحصارللسيطرةإحكام

المتناميةوالعلاقاتمصرمعالدوليالتقاربمنالإسرائيليالقلقوازداد.موب

الكبوىالدولح

تمنعهمولم،الجديد.الخطرهذاإزاءالسكوتعدمالإسرائيليونقرر

جهة،منوالأمريكانالبويطانيينبيقالوقيعةفكرةتبذيفيالقياديةالتغييوات

مصرتبقىلكيوتفتيتهابلالعلاقاتلتقويض،أخرىجهةمنمصروبيق

العالم.فيالقوةمراكزعنبعيدة

بنديفيدالإسرائيليالوزراءرئيسترك5391عامأوائلمنالآونةتلكففي

الحزبيةالخلافاتمنيأشابالنقبمزرعتهإلىمنسحبا.منصبهجوريون

وزيرمنمب(لافون)بنحاستولىبينما..شاريتموشىوخلفه4.بهالصحيطة

)01مصر.في(الخزبة)الصفقةفضيعة
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ديانموشىأما)1(.الدفاعوزارةعاممديرمنصببيويزشيمونوتولى..الدفاع

فيويشرفالموسادجهازرئيسهاريلإيسيوكانفيما..للأركانرئيسافكان

بيت()2(.)شيقالداخليالأمنجهازعلىنفسهالوقت

لافونكانفبينما..متباينةالمصريةالمسألةتجادالقياداتهذهرؤيةكانت

وديانبيويزشيمونكان.العربمعالتفاهمخلالمنسلامتحقيقإلىيتطلع

بنياميق)أمان(العسكريةالمخابراترئيسالرأييشاركهما2.منهالنقيضعلى

رناسةتولىعندما0591عامومنذلمصر..عداءالأكثركانإنهبل(.جيبلي

خلالمنمصرفيلإسرائيلمخابراتيةركيزةبإيجادسوىيفكرلاوهو)أمان(

لخدمةومدربةنشطةاستخباراتيةخلاياوإقامةا.هناكالمخلصيقاليهود

بعد.فيماإسرائيلأهداف

)131(3الوحدرجالأحد5191عامبالفعلالقاهردإلىأرسللذلك

سفروثيقةيحملكانالذيدالأ،)إبراهاموهو)أمان(دالتابعةالخاصة

شركاتلإحدىممثلوظيفةمتخذا(،دارلنج)جونباسممزيفةبريطانية

المصرييقباليهودالاتصالمهمتهوكانت.ورأءهتخفيساتزاالبويطانيةالكهرباء

إسرائيللحسابتجسسخليةوتكوينالبعضلاستقطاب

نينيوفيكتورماشسيلالجميلةاليهوديةبالفتاةدارإبراهامتعرفالقاهرةوفي

كانمحدودةفتوةخلالوفي..حبائلهفيأوقعهاأنإلىالحبدورعليهاومئل

تكوينمنتمكنحيث.،مهمتهتنفيذفيواستغلهاإرادتهاعلىعاطفياسيطرقد

إسرائيلإلىأفرادهمابعضسافر.،والإسكندريةبالقاهرةتجسسيتيقخليتيق

إلىانضم34910عامفلمطينإلىأسرتهمعوهاجربولنداقرىبإحدى2391عامولد.بيريزشيمون)1(

عامللوزراءرئيتاانتخبثموزاريةمناعبعدةذلكبعدتولى.4891عامالعربيةالقواتوحاربا!!اجانا

6991ضامحتى5991عامفيمقتلهبعدرابينإسحقرئاسةمدةوأكمل8791حتى8591

.الآنالرسميالاسموهو)ثاباك(اسمذلكبعدعليهأطلق)2(
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المختلفةالتجسسأعمالعلىللتدريب،باريسطريقعن5291عام

المصرييناليهودهجرةتشجيععلىوالمساعدة)1(..الإشاعاتوبثوالتخريب

لإسرائيل.

بهاافتتحتالدي2.اللازمةبالأموالدارإبراهامأمدهافقد،مارسيلأما

والاتصالاتللتخطيطآمنامركزامنهااتخذتالقاهرةبوسطسياحيةشركة

الخليتيقبيقالوصلهمزةذلكإلىإضافةمارسيلوكانت.،السريةوالمقابلات

مصرفياليهوديتيق

الخونةسقو!مأ

مصر..فيالخليتيقتنشيط)أمان(العسكريةالمخابراتقررت5491عامفي

للقيام)سوزانا(السركلمةببثالنائميق(الجواسيس)إيقاظ:المهذيوبالمصطلح

..والأمريكيةالبريطانيةالمنشآتضدعليهاالمتفقالتخريببعمليات

مصر..معالجلاءاتفاقيةتوقيعوشكعلىبريطانياكانتالأثناءتلكففي

التخريبعملياتفإنالإسرائيليةالرؤيةوحسب..السويسقناةمنطقةومغادرة

العملياتهذهعنالناتجالدمينسفقدبل..البويطانيالجلاءتؤجلقد

ذلكبعدالبلدينبيقالأمرإصلاحوسيستغرق..البويطانيةالمصريةالعلاقات

طويلأ.وقتا

شرعواحتى..الفوريبالعملالأمرالقاهرةفيإسرائيلعملاءتلقىإنوما

صناديقداخلمتفجراتعلىتحتويطرودوضعفي5491يوليو2صباح

انبعاثفقطوحدثتنفجر..لمالطرودلكن..بالإسكندريةمصربعحطةالبريد

غيرالأولالحادثوظل..بالصناديقالخطاباتلبعضوتلفكثيفدخان

السبب.معروف

تلإلىمنفردينيمافرونوكانوادمثق(.فيكوهينإيليففيحة:فمل)انظركوهينإيليبينهمصنكان)1(

والبريطانيةالأمريكيةالمنثآتضدتخريببأعمالللقيامفنياتهيئتهميتمحيثوفرنسا..إيطالياعبرأبيب

تعليماتيتلقوالملكنهم،العبريةالإذاعةفي)سوزانا(السركلمةإلىيستمعواأنبعجردوذلكممر.فيا!!امة

!م.اعتقا!حالفيالمتبعالمملوكعن

)).مممر.فى(المغزلة)الصفقلأفضيعلأ
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بجاردنالأمريكيالثقافيبالمركزتفجيوحدثيوليو..14وقي..بأيامبعدها

الأمريكيةبالقنصليةنفسهالتوقيتوفيمماثلآخروتفجير..سيدي

المصريةالشرطةانتباهلفتماهوللعمليتينالموحدالتوقيتوكان.بالإسكندرية

بماالتفجيوحادثيفياستخدمتحارقةفوسفاتيةمادةأنوتبيق.،العاموالأمن

رحلةذلكعندوبدأت..الإرهابيةالعمليات!هذهيخططمنهناكأنيؤكد

الحادثينوهـاءتقفالديالجهةعنالبحث

حدثا.الحادثينهذينأسرارلاكتشافأثدهاعلىالتحرياتوبينما

الساعةبنصفوبعدهيوليو..23مساءبالقاهرةريفوليبسينماجديدتفجيو

ريوسينماأمامحدثمالكنراديو..بسينماآخرتفجيرحدثتقريبا

الشبانأحدبملابسالنيراناشتعلتإذا.بحقالأعجبكانبالإسكندرية

ألجمهمالذينوالمارةالسينمابرواديستغيثالشارععبرصارخافاندفع،فجأة

تصادفحتى،.إنقاذهعلىللحظاتأحدهميجرؤل!المارةدهشةوأمامالأمر.

إطفاءفيواستماتأرضنا،فأوقعهالشابدفعالذيالشرطةضبا!أحدمرور

.إنقاذهمنجهدبعدتمكنحتىالنيران

مسحوقعلىالضابطعثر..للاطمئنانالشابملابسفيالعفويوبالتفتيتنى

أحدداخلعليهعثرالذيالمسحوقذلكفتذكر..النظارةبجرابكانأسود

الشابوراءأنالأمذيبحسهالضابطوأدركمصر..بمحطةالبويدصناديق

شرطةقسمإلىفاصطحبه.(سابقةأياملعدةالأمنأرقتالديالألغازمنالكثيو

ذإمصر.فيلافونفضيحةبوادرأولىوظهرت..الحقائقتفجرتحيثالرمل

فيليباسمهوكانعاقا..عشرالتسعةذيالمصرياليهوديالشاباعتوف

يرأسهاالديالسريةاليهوديةالخلايابإحدىعضوبأنه،ناتانسونهرمان

إسرائيل.لحسابللعملمرزوقليتوموشىالدكتور

1)..معمرفي(المغزبةاسفقة)طمميعة42

http://www.al-maktabeh.com



للثورةالثانيبالعيدالاحتفالفرحةالبلادتعموبينما.،الليلةتلكفي

المفاجأةوأمام)1(..الشبكتينعناصربقيةعلىالقبضالشرطةألقت،المصرية

المخابراتضابطضحيةكانتبأنهانينيوفيكتورمارسيلاعتوفتالصاعقة

.،هوادةدونوجنسياعاطفيااستغلهاالذيدار..إبراهاما)هاربالإسرائيلص

)2(.بينيتماكساسمهإسرائيليمخابراتضابطأيفتاالمعتقليقبيقمنوكان

بينوالتنسيقالتفجيرعملياتتنفيذعلىللإشرافالبلادإلىوصلقدكان

الشبكتيق

وتناقلت..القاهرةفيالجواسيسمحاكمةبدأت،5491عامديسمبر11وفي

.)لإسرائيلالمدويةالفضيحةبمثابةكانتالديتفاصيلهاالعالميةالأنباءوكالات

العلاقاتتدميوخطةعنالدقيقةواعتوافاتهمالمتهميقمحاكمةكشفتحيث

بنحاسالإسرائيليالدفاعوزيرمنكاملةبموافقةوأمريكا.(ببويطانياالمصرية

ولأن.الآخرأحدهميحملم!هذاالآخرينالأعفاءيعرفونكانواالأعغاءبعضأنالشبكتينخطأكان)1(

تعرفهم.الذينالأعفاءجميععنالحالفيوأرثدتاعتقا!هاتملالرعانبينهماالوصلهمزةكانتمار!يل

ا!!واةمنكانواإذ..مدربينأومنتقينغير!الاعملاءاختارتعندصاج!يعاالإصائيليةالخابراتخطأوكان

لريعا.سقطوالذلك..وتقذيفذيتدريببلا

وأرشدت.لياراتكمهندسوايتباين()اميلالمتحتألمانيسفربجوازممردخل)مائيحبينيت)2(ماكس

تركعندمانفسهكثف..كألمانيلريغطاءتحتيعملكانأنهوبرغم..اعتقالهفتمبيتهعننينيومارليل

المخابراتارتكبتهآخرخطأوهذا..الحالفيإليهالتوصلسهلمماوموديلها..سيارتهنوعتعرفمارسيل

مسكنهفيبينيتعلىالقبضألقىوعندما..مؤهلينالغيرضباطهابأحدالقاهرةإلىأرللتعندماالإسرائيلية

فييحرخأخذ،الثبكتينأعضاءبعضوعناوينتليفوناتوأرقامالتجسسأدلةلديهوضبطتليديبجاردن

مابكلتفصيليااعترف،معهالتحقيقمندقائقفخلالطويلآ،وقتايمتغرقلمذلكلكن..عليهأغمىثمذهول

يهوديا..يبدولالكيختانهإبطالعمليةأجرىوأنه..معلوماتمنعنده

فياشقرثميافافيبحاراوعملإلرائيلإلى3591عامهاجرقدهنغاريافي1791عامالمولودبينيتكان

.القاهرةعمليةفيدارإبراهامعنالمشولوكانوبغدادطهرانفيوعمل)أمان(إلىذلكبعدانفملكنهالموساد

بسجنينتحرلأندفعهحاد..عمبيبانهيارأصيبالإعداممنوالخوفالمفاجنالاعتقالصدمةوبمبب

خوفابالأسرزنزانتهفيذعزاينتحرإلرائيلياستخباراتضابطكأول،21/12/5491فيبالقاهرةا،لتئناف

رفاتهنقلت9591عاموفيأسرتهرغبةحممبإيطاليافيودفنجثتهألمانيالفارةتسلمتالإعدا!من

بعد.فيمارفاتهعاإسرائيلوتملعت،بالقاهرةأعدمااللذينرفيقيهبجواردفنحيثلإسرائيل
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الخطةتنفيذمهمة)أمان(الإسرائيليالعسكريةالمخابراتجهازوتولى..لافون

!القاهرةفي

محمداللواءبرئاسةالعسكريةالمحكعةأصدرت5591يناير27وفي

التالية:أحكامها)1(الدجوي

من:لكلاشنقاالإعدام

.القاهرةخليةرئيس،مرزوقليتوموشى-

الإسكندريةخليةرئيس،عازارباخورصمويل-

:دالمؤبدةالشاقةالأشغال

ليفيموين-فيكتور

ناثانسونهرمانفيليب-

:دعاما15السجن

نينيوفيكتورمارسيل-

داسا.نسيمروبير-

:دسنوات7السجن

.زعفرانيوسفمائير-

ميوحاس.صمويلمائير-

:دالبراءة

.جاكوبإيلي-

قيصر.نعيم-

كوهيقجوزيف-

بأنهتعرفتكنولم..لغزةحاكماكانعندصا5691عامالدجويمحمداللواءالإلرائيليةالقواتألرت)1(

آخر.بثكلتحرفتلكانتوإلا.والسجنبالإعدامعملاءهاعلىحكمتالذيالع!كريةالمحكمةرئيسكان
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مرزوقفيشنقاالإعدامحكمنفذ،5591يناير31في،أيامبأربعةوبعدها

بسجنالانتحارتحاولنينيومارسيلكانتبينما..الخلقباببسجنوعازار

كفتحتىشديدةمراقبةتحتالفورعلىووضعت..الخيريةبالقناطرالنساء

محاولاتها.عن

فمميعةلا!يق

لافونبنحاسأكدحيث..إسرائيلفيووزاريةحزبيةأزمةالفضيحةأثارت

فيبشأنها..أوراقأيةعلىيوقعلمإنهبل..العمليةعنشيئايعلميكنلمبأنه

هناكوكانت..بالتحقيقالعلياالإسرائيليةالمحكمةرئيستكليفتمحيق

وفثلت..للتخفيمشبوهةومحاولاتمزورةووثائقمتناقضةإثباتات

مصر؟(فيبالتفجيراتالأمرأعطى)منمعرفةفيالتحقيقات

)"(جوريونبنوخلفه5591فبراير17فيالدفاعوزارةمنلافوناستقال

بعدها..والإقالاتالاستقالاتوتوالت.الوزراء.رئاسةتوليبصد؟كانالذي

..العسكريةالمخابراترئاسةمنجيبليبنياميناستقال5591أبريلففي

الاستخباراتمندارإبراهامواستقالبالجهاز..131الوحدةرئيسونقل

..بالقاهرةالشبكةأعضاءعنللإفراجمحاولاتهافيإسرائيلفشلعلىاحتجاتجا

..المصريينلدىللتوسطالدوليةوالمنظماتالعالمزعماءإسرائيللاحقتحيث

بينيتبهاعتوفماعكسألمانيمواطن)1(بينيتماكسبأنألمانياأقرتكما

الانفراديةالزنزانةفييدهشرايينبقطعانتحارهقبل

ضابط،فرانكبولحولالشكوكأثيرت..إسرائيلفيالمستحكمةالأزمةومع

اعتقالبعدوبقىالقاهرةفيالاعتقالمننجاالذي،الإسرائيليالمخابرات

كانت.صعوباتأيةدونغادرهاثمطليقاحزاأسبوعينلمدةالشبكتينأعضاء

المخابراترئيسواستنتج،المصريينقبضةمننجاتهكيفيةعنتساؤلاتهناك

عافا.وشينتمعةوقتئذعمرهكان)5(

الإسرائيلي.الجيثىفيعقيدرتبةومنح..القاهرةفيعميلهاكانبينيتبأنإلرائيلاعترفتفقط8891عام)1(

1).مصر.فى(الغزبةالصفقة)فضيعة
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)2(،فرانكبول،)أمان(رجلأن()1(هاركابي)يهوشافا!الجديدالعسكرية

بالتجسس9591عاماتهمواستجواباتطويلةمراقباتوبعد،خائنا.كان

الإسرائيلية.الاستخباراتواجهتمريرةنكسةهذهوكانت..المصرييقلصالح

بولاعتوفإذمصر..في()3(المخزية)الصفقةلفضيحةالمرعبةالنتائجوإحدى

مزورا.كانبالعمليةالقيامقبللافونبنحاسالدفاعوزيرتوقيعبأنفرانك

كشفها.تمماإذا)سوزانا(عمليةعلىالشرعيةالصفةإضفاءبقصد

استغلتهاالإسرائيليالعامالرأيبيقضجةثارتالتزويرعمليةوبانكشاف

إلىآنذاكالدفاعووزيرالوزراءرئيسجوريونبندعامما(.المعارضةأحزاب

.لافون0691نوفمبرفيبرأت0691سبتمبوفيجديدةتحقيقلجنةتشكيل

وشمعون،أشكولاليفيجوريونبنأتباعتدينوثائقلافونإسحاققدمبينعا

منلافونالإسرائيليالكنيسيتبرأ6191يوليو24وفي(.ديانومونتىبيويز،

لافونيلاحقونظلواوأعوانهجوريونبنأنإلا(.المخزية)الصفقةمسئولية

داخليةوانقساماتعنيفةحزبيةهزاتفيالفضيحةهذهوتسببت..بالاتهامات

متصلةسنواتعشرمنلأكثراستمرت

معتبادلصفقةفيعنهمأفرجفقد)4(..القاهرةفيالتجسسشبكةأعضاءأما

9591حتى5591أبريلفيجيبليلبنياصينخلفا)أمان(رئاسةتولى،75يا،!3!530ةكام!6أ!)1(

إلىاسمهوغير4591عاملإلرائيلهاجرنم!اوييهوديوهوليدينورجإبراهامالأصلياسمه،فرانك)2(بول

لحسابجاسولاعملحيث5491عا!الشبكتينأعفاءاعتقالإثرالقاهرةفيتجنيدهوتمإيلاد()إفري

بعدهاكادر..للغايةلريةمحاكمةبعدسنواتعمثروسجنهإسرائيلفيكشفهتمأنإلىالممريةالمخابرات

نهائياإلرائيل

اصممذكراتهفيبيريزشيمونعليهاوأطلؤ،لافونلففيحةإسرائيلفيالشائعالاسمالخزية)3(المفقة

(.المؤلف)الحادث

وبقيةهيعاما66عمرهاوكان7991عامأبيبتلفيالجواسيسناديحفلحضرتنينيو:مارسيل)4(

فيلهحبهااشغلبأنهمارشلاتهمتهالذيدارإبراهامأمريكامنخصيصالرؤيتهاوجاءلافونففيحةزولء

قامبأنهتباهىالذيسنة()74داسانميمسوبيرأيفابالحفلكانأفرادها.وتجنيدبالقاهرةالشبكةتشكيل

علىخرجحتىأبيبتلببلديةموظفالإسرائيلعودتهبعديعملوكان.مصرفيالأهدافمنعددأكبربتفجير

اثتغلثم.6891عامممرمنخروجهبعدالوسادبجهازعملفقدميوحاس(،صموئيل)مانيرأماالمعاش

يناهزععرعنجنيفمستثفياتبأحد4991أكتوبر3فيومات..صفقاتعدةفيطائلة3ثروونالبالتجارد

وهمزملائهبقيةهاجمه،الحفلإلىعاما()63ناثانممونهرمانفيليبوصولوعند.والستينالتاسعة

كماالقاهرةفيإسرائيلشبكةعناللثامكشففيالمببكانأنهإذهنا..(كناماتمرفكغباءالولايتصايحون

رومافي9991عامبال!رطانوفاتهعنأنباءترددتالذيعاما()63ليفيموينفيكتورأيفاالحفلحفر
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رتباومنحواإسرائيلفيبحفاوةاستقبلواحيث،.91أ8عاممصرأسرى

مدىذلكبعدومعانتتاثابتاراتبا!!متضمنالإسرائيليالجيمث!فيعسكرية

!الحياة

أهلهامقيفماهد

)د(مذاكراتهفيبيويزشيمونيقول

اختيارعلىجوريونبنديفيدبإقناعشرعمنأولأناكنت5291عام

بمنصب،الوزارةفيفوزاالعملواستأنفث،مكانهللدفاعوزيزالافونبنحاس

كانالذيديانموشىمنكلالافونمسألةفيواستشرت.العامالمديرنائب

وحاييم،الأركانهيئةرئيسثمومنالجيشأركانرئاسةفيالعملياترئيس

لافونللقاءلاسكوفاصطحبتقدإنيبل.الجيشضبا!كبارأحد،لاسكوف

الذيالأمر،عنهالانطباعاتبأحسنلاسكوففعادالجيشحالةلهليوجز

المنصب.لذلكالمناسبالرجلهولإفونأنالخاصيقيذيعزز

هاكفوتزوتهيفركيبوتزحركةعاموأميقحينهافيالزراعةوزيرلافونكان

ومهاراتهالتحليليةبقوتهأعجبذيلقد.الحركةسكرتاريةفيعضؤاكنتعندما

رجاليقودهالذيالجيشأنوشعرت.برأيهالتمسكعلىوقدرتهالبلاغية

ليستطيع،ونجاحهقوتهفيالعاليةمعنوياتهمعلىوالمعتمدموهوبونشباب

.لافونقيادةمنالانتفاع

)فريتغشالوميدعىمحترفجيشضابطبمساعدة،جوريونبنبدأ

تناملةخطةصياغةبهدفالدفاعومؤسسةللجيشعميقباستعراض:ايشت

المقبلة.للسنيق

بيروت،والتوزيعللنثرالأهلية-فاضلومالكععارترجمة،بيريزشيمونيوميات،ال!لاممعركة(!ه

اا.مصر.فيالمغزبة()الصفقةفضيعة
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لقدشنيقا.خطأارتكبناقدأننابسبرعةاتضحفقدلافونبأمر!نعلقوفيما

شرعالدفاعوزيرمنصبتولىحالمالكنه،"حمامة"حينهاحتىنراهكنا

بالحاجةشعرأنهوأعتقد.مخيفنحوعلى"صقورية"متوجطتبإظهار

شاء.ديانموشى-حينهافيالجميععلىتفوقالذيالرجلبازاءللتنافس

الأمريصدرالذي،ديانلاهو،بأنهالجيشداخلانطباغا!يأنلافون

قراراتلاتخاذقادهموققاهذافكان.العسكريةالشؤونفيالقراراتويتخذ

الدفاعجيشلقواتالانتقاميالعملهولذلكالواضحوالمثال،إرادتهبمحض

عائلةالحدودمنمتسللونقتلأنبعد،5391عامأكتوبرفيالأردنيينضد

إسرائيلية.

إسرائيلوتعرضت،العملذلكجراءأردنيامدنياوستونتسعةفتللقد

توضعبأنإصرارهالثانيالخطأوكان.المتحدةالأممفيوجعاعيةلاذعةلإدانة

كما.والخارجيةالدفاعلوزيريثابتةكانتخاصةوحدةالكاملتصرفهتحت

عقلمخاضكانمصرفيحصلالذيالمميتالخطأأنالأخير،التحليليظهر

المغامر.لافون

التآمرفيوأناديانحولالشكاعتراهفقد.استحواذيةشكوكالافونطور

منفرنسامعأسلحةصفقاتبتوقيعناوبزولئيبيشكككماضده.الدائم

.ظهرهخلف

إلغاءلافونحاولماإذابالاستقالةديانهدد5491عامفيمامناسبةففي

داخلبأنفسنانريمأنالحماقةأنهالافونفقال.فرنسيةدباباتبشراءقرار

لنجلسلناتصطفأخرىعرباتنلقلمأننابهدوءوأجبت.الفرنسيةالعربة

بالقضاياالمتعلقةالأشياءعليهيخفيديانأنلافونظنلقدإحداها.بداخل

مؤسسةكامليديرأنقرروعليه.منهتفويضدونمايتصرفوأنهالعسكرية

الاعتماديستطيعلالأنه-والعسكريالاقتصاديجانبيهافي-وحدهالدفاع

عليئ.أوديانعلى
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تعطيلفيإسرائيلإمكانيةحولالنقاشاتبدأتتحديذاالسياقهذاوفي

داخلالاضطرابمننوعخلقعلىانطوتلقد.المصرية-الأمريكيةالعلاقات

الحعهداتأجيلأوإلغاءأملعلىالغربيةوالقوىمصربينتوتروإثارةمصر

فيإليهالتوصلتموالذيالسويدر،قناةمنطقةمنقواتهابسحبالبويطاني

الديالمناقشاتحذهمنبعفتارحضرثالناصر.عبدمعالبويطانيةالمفاوضات

.الوزارةلكادرالأسبوعيةالاجتماعاتأثناءجرت

)يوسفوثانيه)ديان(الأركانورئيسالافون(الوزيرهمالمشاركونكان

أمثالالضباطبعضيحضرهاكانكما.ونائإي)أنا(للوزارةالعاموالمديرأفيدالأ

يأحضوريفييصدرلم.لحضورهمالمباشغالحاجةوحسبجيبيلي()بنيامين

بعضأيقنعندماأفاجألملكذيالإطار.هذافيماإجراءبتنفيذيقضيقرار

ثمةأنالاجتماعاتتلكفييقوللافونسمعوابعدما-بعدفيما-الرجال

لاأنذي-الدفاعلوزيرالجديدة)1(العالميةالنظرةمعستتوافقسريةعملية

نأبيد.لافونبهتفؤهالشأنبهذامحدذاأمزاسمعثقدأنذيالقولأستطيع

تلكأجواءداخلالفكرةهذهمثلوجودكانالعامةالسياسةاتجاه

.الاجتماعات

الصحافةفي-الرقابةتقييداتبسبب،نفسهالمحظوظ"غيو"العارضوطرأ

المصرييقالشباباليهودمنمجموعتانسعتإذ.5491عامتموزفي

فيحارقةأجهزةزرعإلىالإسكندريةفيوالثانيةالقاهرةفيإحداهعا،الصهاينة

قدإماالخرقاءالأجهزةوهذه.الأخرىالعامةوالأماكنالأمريكيةالمكتبات

علىالقبضألقىالإسكندريةوفيطفيفا.دمازاسببتأنهاأوالانفجارفيفشلت

وبسرعة،.جيبهفينازايحملهاكانقنبلةأضرمتعندماالنيوانمضرميأحد

للمجموعتيق.الآخرينبالأعضاءأحيط

منلاثنينالموتأحكام5591عامالثانيكانونفيعامةمحاكمةأصدرت

طويلةلفترةبالسجنوأحكام-مرزوقموسىوالدكتورآزارشموئيل-النشطاء

العالم.منالغايةتفسيرأوالتارفيتفميرفيعرقيةأوفرديةفلمفة:ح35!،احولو+دالا!3.العالية)1(النظرة

))..مسرفى(المغزول)الصفقلأ!ميعة
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وهومصر،فييعملإسرائيليعميلعلىأيفتاالقبضوألقى.آخرينستةضد

السجن.فيفانتحرالحادثهذانتيجة،بينتماكسالرائد

أقيمت(،القضيةفيمساهمةأومعرفةأيةرسميانفت)الذيإسرائيلوفي

علىيقدملمأنهلافونأصر.بالعمليةأمرالذيهويةلتحديدتحقيقلجنة

منأمزاتسلمقدأنهجيبليوأكدحينها،فيالبلدخارجديانوكان،ذلك

السابقالرئيس-لجانعدةمنواحدةكانتالدي،اللجنةهذهوضمت.لافون

إسحقالعلياتالمحكمةورئيس،دورييعقوب،الدفاعجيثىأركان!هيئة

حكمهااللجنةقدمت،91دهعامالأولكانونمنضشرالثالثوفيأولشان.

أمزايتسلملمالعسكريةالاستخباراترئيسأنمتأكدين"!لسنا:النهائيغيو

أمزاأعطىقدالدفاعوزيرأنمتأكدينلسنا،نفسهالوقتوفي.الدفاعوزيرمن

له.ئبزى

العميل،()1(فرانك)بولايلاد)زيدمان(افريأناتضح،أعواموبعد

عميلأكانقد،أذىدونمنوفرمصرفيالمجاميعقادالذيالإسرائيلي

أدرجقدأنهةصأولسمعتعندماصئعقثأنيأتذكر،الحقيقةوفيمزدوتجا.

كانعدذا:سنيقأعرفهكنت.بذلكأصدقلمجانبنا.منمصرإلىوأرسل

وتم-محتالأكان،آنذاكوحتى،مذيالأقلالصففي؟شيميقبنفيتلميذا

متلبس.وهوفعلأبهالإمساك

تلإلىأغادرأنعليئكانالكيبوتز،خزانةأميقبصفدي،مرةذاتففي

هذهإحدىوفي.العديدةالأغذيةومواردمكاتبفيبجولاتلأقوم،أبيب

جاءإسرائيمياستخباراتلضابطمختلفةأصاء،فرانكوبول)ليدينورج(،زيدمانوإبراهام،إيلادإفرقي)1(

الافوت(،عمليةفيالاعتقالمننجاالذيالوحيدوكانممر،فياليهوديةالتجمسخلايالتنثيطالقاهرةإلى

)عملاءكتابهفيالحميدعبدصاهرويقولالثبكتين.صقوطبعدآخرينألبوعينممرفيالبقاءعلىتجرأوالذقي

الولادرئيسليعينهمزدونجاضميلأالقاهرةوغادر!إسرائيلفدللعملفرانكبولتجنيدتمانه3(القاهرمن

لكن،الممريةالمخابراتقبفةفيتباغاالموصادعملاءصقطوبوا!ته،أوربافيزالجيم!ئولهاريلإبمير

7491.عامعنهأفرجحتىإلرانيلفيعاقا17لمددوحبمىأمرهاكتثف
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نأاكتشفتعندماأبيبتلإلىالحافلةأركبأنوشكعلىكنت،المناسبات

علىعثروبعدئذ،.فارغهمحفظذيكانت.التذكرةلقاءأدفعهامعينقودلا

لذلك،الشكإلىقادتذيأخرىحوادثهنالككانتإيلاد.حوزةفيمحتوياتها

الاستخبارية.خدمتناإلىطريقهشققدأنهوممتعفتامذهولأكنت

القتلهديممراطيه

بنايةفيالأولىهزاتهابإرسالالكارثةإصداروشروعمصرفيالاعتقالاتوبعد

الوزراءرئيسوخلص،الصحافةإلىالقضيةتسربت،إسرائيلفيالدفاعوزارة

شاريتدعانيأشهروبعدبالتحقيقطالبت.المسؤولكنتأنذيفوزاشاريت

زلماندعانيثم.المعلوماتبتسربيربطذيدليكثمةليسأنمعتوقاواعتذر،

قبلأشهرستةفيالعال!وأطوفتذكرذأقطعأنوأقترحكبيو،وزيروهو،آران

فأجبت،.عمليئلاستئنافالعودة

فداءكبتقيجعلونذيالآخرينوأدعإسرائيلأغادرأنليينبغي"!لماذا-

بكاملها؟"للقضية

موشىإلىمباشرةومضيت.الضحيةلأكونعليئيهجمونكأنهمشعرتلقد

القضية.فيمغانقفأنعلىوأتفقناديان

وتردد.الدفاعوزارةفيللبقاء"له"كشرطأيفتاديانبطرديطالبلافونكان

عاموفبوايرينايرشهريخلالهذاكان-الوقتبعضشاريتالوزراءرئيس

تنفيذيامسؤولأرآهالذيلافونمنالتخلصفيالخاصةرغبتهبيق-5591

الديالانتخاباتقبلعامةعاصفةإطلاقعنإحجامهوبيق،القاهرةلفضيحة

السنة.تلكفيمتوجبةكانت

وأجدولةثمةكانوما.للبحثوعرضةصريخاوأناديانبيقالأمركان

فيجوريونبنمزرعةإلىمغانمضيكناوآخروقتوبيق"اتفاقيات".أوتستو

الحوادثهذدجميعفينشركهلمأننابيد،النقببصحراء،بوكع)سدي

)01مممر.في(المخزلةالصفقة)فضيعة
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الديالقصصتلكواهيةكانتلقدبعدها.ولامصرفيالكارثةأثناءلا،المريبة

نأبعدحتىالجيشأوالحكومةفيماحدإلىجوريونبنخيوطها""حاك

منصبه.ترك

لمادائفاتماقامتناقضينأيفتا،مائيرجولدامادرجةوإلى،أشكولليفيكان

فيمتناميةرأيكتلةالاثنانقاد"المؤسف"الحادثأعقابوفي،بلافونيتعلق

.بإبعادهوطالبتالعلياالحزبمراتب

للهستدروت"،العام"الأميقبعدفيماوغدا.5591فبرايرفيلافوناستقال

لإقناعبوكرسديإلىوفذاالمابايكباروبعث.السابقالمنصبعنلهكتعويض

للدفاعوزيراوعملالحزبطلبعلىووافق.للدفاعوزيزايعودكيجوريونبن

بعدهااستأنفحيث،السنةتلكفييوليوانتخاباتحتىشاريتعهدفي

الوزراء.ورئيسللحزبكقائدالصحيحموقعه

في،كذلكتعرفباتتالديالقضيةببساطةأو،لافونفضيحةوتفجرت

دليلألافونتلقىفقد.خمسسنواتبعدالعاموالرأيالسياسيالمجتمع

إصدارهتهمةمنبراءتهدليلفيهأنادعى،الجيشفيضابطمنجديذا

قاضي،كوهيقحاييمضمتأخرىتحقيقلجنةجوريونبنأقامللأوامر.

الجيش.ضباطمنواثنيق،العلياالمحكمة

والدفاعالخارجيةالشؤونلجنةأمامبتنهادتهلافونأدلىالأثناء،تلكوفي

لاموالذيلهسابقلاعنقامثيؤاالصحافةإلىالدليلفتسرب،للكنيستالتابعة

المتعمدالتستوبمحاولةوالآخرينهوواتهمه(،المخزية)الصفقةعلىجيبليفيه

علمتفقد،الدقيقةالرقابةتحتللحادثالدقيقةالحقائقبقيتوإذ.للحقيقة

،لافونوادعى.الحاكمالحزبضمنومتشعبعميقانشقاقبوجودالعامة

وعصبتهجوريونبنضحيةكانأنه!القدامىمابايأنصارأغلبيساندهالذي

لافونبراءةأنجانبهمنجوريونبنأصرفيما(.منهمواحد)أناالشبابمن

قضائي.تحقيقفيإلآتتملاإدانتهأو

)001مصرفي(الغزلةالصفض)!نميعلأ25
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مجلسنقضعندما،الستينياتنهايةعندذروتهاالقضيةهذهوبلغت

الأمر.فيللتحقيقرجالسبعةمنوزاريةلجنةوأقامجوريونبنأمرالوزراء

السبعة:الوزراءوكتبلافونلصالحقرارهااللجنةوأصدرت

معرفته(دونمنوقعقدالحادثوأنالأمرهويعطالم-

"،قضاةيغدوأن)هميمكنلا"الوزراءبأنالمغتاظجوريون2بنوأصر

.واستقال

طرد،جوريونبنروعتهدئةمحاولتهافي،المركزيةالحزبلجنةقررت

البقاءعلىجوريونبنوأقنعتللهستدروت"،عام"أميقمنصبمنلافون

يقودجديذاائتلافاتثمكيلتم6191عامانتخاباتوبعدللوزراء.رئي!ا

6391.عامحزيرانفياستقالتهحتىالسلطةوتولى،الماباي

بنطورإذ.المابايقيادةضمنالعلاقاتتماقانخرتقدالقضيةأنبيد

نأبعدإيشكولالمنتخبوخليفتهحياتهزميلنحوععيقةخصومةجوريون

الدليلأساسعلى6491عامفيأخرىمرةالقضيةفتحإعادةإيشكولرفض

قضائية،بلجنةجوريونبنطالبوعندماحينها.فيالنورأبصرالذيالجديد

.الحزبأغلبيةخلفهتقفالذيإيشكولرفض

قدالذيالامر،لافونمكانةإعادةعلىالحزبإيشكولحثلذلكوعلاوة

6491.عامفيمركزيةلجنةقرارفيلذلكوفقاحصل

وأتباعهجوريونبنوأقام،المابايحزبأفئدةتمزقالقضيةظلت

أمسىقدكاملأانقساقاولكن،الحزبمراتبضمن،بهمالخاصةجماعتهم

الحزبيالمجتمعويزلزلكليةإسرائيليهددبات،منهمناصلابنحوقريبا

.الأعماقمن

)).مصر.فىالخزبة()الصفقةثضيعة
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ا!.مصر.في()دا!كليسفضيعة

التيالعال!فيالوحيدةالدولة،سويسراتعد

مدىعلى،مراتخمسسيادتهاالموسادانتهكت

استخباراتيةبعملياقلقياوبا،عاقاوثللأثينخمسة

عاوالموسادبرئيسالأولىأطاحت،أرافميهافوققذرة

ثلاث،8991عاكلبزميلهخيرةالأوأطاحت،6291

ا!.مصر.ههالألمانالعلماءفهدكانتمنهاعملياق
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علماءهتلر

مصريجيشتكوينعلىمعقودةوالآمال5291يوليوثورةقامتأنمنذ

4891.فيقيامهاأعلنالذيإسرائيلمنالقادمالخطريحميقوي

للنهوضالألمانالخبراءمنعددبأكبوتستعيقأنالثورةقيادةرأت.الذلك

منالتسليحوخبواءالعلماءوكاط.والدفاعيةا!هجوميةأسلحتهوتطويربالجيش

محاولاتنطاقفيمصرعلىيتوافدونبالفعلبدأواقدالنازيالحكمرجال

ذإللحلفاء،استسا،مهابعدألمانيامنإهرباالسابقيقالنازييقالسئوليق

(،جنرالرتبة)حتىضباطاتطلبالألمانيةالصحففيإعلاناتوقتذاكظهرت

ونجح!أفريقياشمالدولإحدىفيللعملالحربيةالصناعاتفيوخبواء

الجنسيةعلىمعظمهمحصل،منهمكبيوعددمعسزاالتعاقدفيالصريون

مصر)1(.إلىوصو)همبمجردعربيةأسماءوحملواالمصرية

)جورنج)2((الجنرالمساعدفوس()فيلهلمالدكتورهوالعلماءهؤلاءأول

)الفوهررا.ونائبالألمانيالطيرانسلاحقائد

)هتلحأيامالتسليحوإعادةالتصنيعإدارةلصجلسرئي!اأيفتا)فوس(كان

على)هتلرازحفحينماالحربيه)سكودا(مصانععلىوالمشرف

منوغيوه)جورنج(مع)نورمبوج(فيحوكمألمانياهزيمةوبعدتشيكوسلوفاكيا.

بعدماحتىعنهالإفراخالحلفاءورفضهتلر،وأعوانألمانياوجنرالاتزعماء

الديالسجونعددبلغحتىالمعتقلاتبيقيتنقلفوسالدكتورفظل،برئ

ظهرأنإلى،المراقبةتحتووضعسراحهأطلقثمسجنا،عشرأربعةفيهانزل

الألان)الخبراء.بعنوانصحفيتحقيق7،،6ص5391مارس25بتارفي،619العدد-لاعة)1(آخر

جيض(.بقءعمليةيشهدون

الرافيعظعاءأعظممنآخرين12معنورمبرجمحاكماتفيبالإعدامعليهحكم.جورنجهيرمانالجنرال)2(

رمياإعدامهيتمبأنمطالبااعترضجورنجلكن.بالشنق4691أكتوبر16فيالحكمتنفيذوتقررالثالث

داخلانتحرفقطلاعةبنصفالاعدامتنفيذوقبيلالصمتالتزمطلبهرفضوأصامكبير.كضابطبالرصاص

ووجد،العسكريزيهيرتديجورفيكانلقدبرلينسقو!قبلالنازيزعماءأغلبعلىوزعالذيبال!مزنزانته

خطابصدرهوعلى.لسانهتحتالبوتاليوم""ليانورمادةوبقايا،زجاجثظايافمهوفي3،ظهرعلىمستلقيا

بالرصاصالرميمنبدلأبالثنقإعدامهحكمعلىاحتجانجاانتحرأنهفيهكتب

))..مصرفي(داموكليس)فضيعة
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)1(.الصواريخصناعةلمشروعومديزاالمصريالجينتىفيخبيؤاالقاهرذفيفجأة

الألمانيالجينت!فرققادالذيفادهمباخرا)فيلهلمالجنرالأيضاهناككان

()01بعدإلىبجيشه،ووصلالشرقيةالجبهةإلىنقلثم،بريتانيفي

عنالدفاعاتخططوإعدادأوروباغزرفرققيادةوتولىموسكو،منكيلومتوات

نأفرفضهتلر:ونهايةوالاستسا،ماإهزيمةأنباءجاءتهحتىالمتحالفالغزو

الاضتقالمعسكرمنوخرجا!هدنةإعلانبعدحتىيقاوموظلأيافايستسلم

الخبواء،مكتبإدارةفييساعدهالتدريبفيخبيزاليعملمصر،إلىالفرنسيئ

فيالألمانيةالسفارةفيالعسكريوالملحقالعسكريالاقتصادخبيوروزيرالماجور

الثانيةالعالميةالحربخلالأنقرة

منفهومصرفيالألمانالخبواءأبرزمنمتيغ)جيرهاردالجنرالويعتبو

،بالباراشوتكريتجزيرةاحتلالأبطالوأحدالألمانيةالمظلاتفرققوادأمهر

عملالقاهردوفي.الحديديالصليببوسامالمعركةفيجهددعلىكوفئحيث

إلىبيميصعدأن!!متريبهفيواستطاع،المصريةالمظلاتفرقةتدريبعلى

وسارقياسيئ.زمنفيفوقهمنهبطواثم،الميدانملابسبكاملوهم،ا!!رمقمة

منكيلومتؤاخ!سيقمسافةعلىأوشيمكومإلىالأقدامعلىمشيابالفرقة

الجنود.طعامعلىبنفسهاتشرفهاردجينفراوزوجتهوكانت،القاهرة

مرداتهمتحيث.مكانكلفيوالمهيونيةالإنجليزيةالدعايةطاردتذيالقد:فوسالدكتوريقول)1(

أن!ىلنإنيثانيا.وطناممرفاخترت؟الأولوطذيفيالحياةبيضاقتلقد.بالنارية.ومرةبالشيوعية

!!.لممحمخلفاأكونأناقسمتولكذي!مشاعريوفيعقليوفيقلبيفيفهيألمانيا

محبالبكباثيمعيجلسوكان.خاصةمهمةفيألانيايزورفوسالدكتوركانأنأخيؤاحدثوقد

في!!باخرهوف!!برايلارفندقفيالطعامقاعةفيطالألمانالخبراءمعا،تصالضابطالغفارعبد

:وقالفوسالدكتورإلىوأنتار،الأشخاصأحددخلوفجأد،دللدورف

"!السجنخارجتتركونهكيفهتلر..أصدقاءأحدهذام!نا؟منانظروا-

والتفت،الممرقيالفابطمعالفندقمنانمرفثم،أعمابهدوسالدكتوروتمالك،ضجةال!جلوأثار

ينمرفان:وهماقائلآ،اليه

فيه9يعيثىأنألمانيايحبألمانيأييستطيعجومذاأنتعتقدهل

01)مممر.في()دا!وكليمىفضيعة58
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الدعايةرزيرلجوبلز)1(مساعداكانالذي،ليرقفون)جوناسالدكتورأما

الذينالألمانوالخبواءبالعلماءاتصالضابطالمصريوناتخذدفقد،النازي

رأسهموعلى،منهمالعديداستقدامبالفعلواستطاعمصر.فيالعملفييرغبون

مديرستانجل(و)أيوجيق،الطائراتبناءخبيربرادنع)فرديناندالكولونيل

أنجبمصرإلىمعهاصطحبالذي،النفاثةللطائراتشتوتجارتمعهد

الحربفيالمتخصصيقالكيمياءعلماءمنوالعديد،الطائراتعلومفيتلاميذه

البارخيقالبيولوجياعلماءإلىإضافةكلينواختر،هانزدكتورأشهرهمالكيماوية

الأصلالنمساويجوكليك()2(فرانك)أوتوبينهموالميكروباتالجراثيمحربفي

جيوركه!)بولالدكتوريقودهمالإلكتووناتعلماءمنكبيووعدد

العلماءمنرائعةبنخبةالقاهرةازدحمتمتباعدةمراحلوعلى،هكذا.

المصريبالجينت!النهوضمسئوليةعاتقهمعلىحملوا)3(،الألمان؟الخبواء

تطولأنمصرتأملالذيالصواريخصناعةوتطويرمصرفيالعسكريوالتصنيع

لبنانجنوبحتىمداهاويصلالإسرائيليالععق

؟3391عاممنابتداءالنازيةالحكومةفيالدعابةوزيرمنحبتولى4591(-)7918راءكاامحهك!5جوبلز)1(

.بلحظاتبرلينسقوطقبلبمسدسهوانتحر،زوجتهعلىالرصاصأطلقثم،أطفالهسمم4591مايو2وفي

3أشاذابنة،هايديتهديدهاعمليةفيلويمرافيعليهالقبضألقىإسرائيليعميل.جوكليكشرانكأوتو)2(

جيوركه.بول

آخرفيتحقيقانشرالمريفالإعلام،5391عاممنذالعالمعلىخافيايكنلموالجنرالاتالعلماءهؤلاءأمر)3(

أنالثيرلكنشواتبعثر)داموكليس(عمليةانفجارقبلأي،5391مارس25بتاريخ619عددساعة

المصرية.المجلةتقول.ساعةآخرفيالنثرقبلحتىالعلماءهؤلاءضدتواكبتالصهيونيةالضجة

العسكريةالمريةمقتفياتولكن،الممريالجيضفييعملون،القدامىألمانياجنودمنهؤلاء،غيرخبراءوهناك

أوائلمنذالعالمصحفكانتولقدالكتمانطيفييؤدونهاالديأعما!همتبقىوأن،ألماؤهمتبقىأنتقفي

منأكثركانتنثرتالديالبالغاتولكنالخبراء،هؤلاءبأنباءطافحة،المجلةنؤكدكما؟5391مارس

إلىجعبعاجاءواقدهتلرقوادأنيتخيلونقراءهاجعلتبحيثالأمرصورتالعالمصحفبعضكإن،الحقائق

الجيثى-يثعر،بالذاتمعينةميادينفيالخبراءهؤلاءيستخدمالمصريالجبشأنالواقعبينمامصرأ

عالمبةخبرةإلىفيهايحماجأنه-المصري

001)مصرفي)دا!وك!يس(فمميعة
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داموكليسعهلية

فيالألمانيالتواجدكثافةعنممثوشةمعلوماتالإسرائيليينلدىتناثرت

ضدهمستستخدمالديالشاملالدمارأسلحةامتلاكفيالمصريينورغبةمصر،

تتحركأنالموساد،،الإسرائيليةالمخابراتعلىوكان.شكوكأدنىبلا

الموسادرئيسيقودهعملفريقوتشكلالقاطعبالدليلوتأتيفائقةبسرعة

،)داموكليس(اسمالعمليةعلىوأطلق(6391-5391،هاريل)ايسير

قطعهوهناوالمقصود(الإغريقيةالأساطيرفيذكرهجاء)سيفساه+!ه4ع5

مصر.فييعملونالذينالألمانرقاب

نشاطعنوفيرةمعلوماتعلىالموسادحصلتالألمانيةالمخابراتوبواسطة

ألمانيا،فيوذويهمالخبراءبينالمتبادلةالخطاباتخلالمنبمصرالألمان

فيعملاؤهمفبدأ،تنقصهمكانتالديالبياناتمنكثيزاالإسرائيليونواستكمل

استقداممث!روعوبينبينهمصلةوجودفييشتبهالذينالألمانببعضالاتصال

رقمسرعلىعثرواماوسرعان،القاهرةفيالموسارعملاءونشط.الألمانالعلعاء

علاقةلههذا)3(رقمأناكتشفواإذ.الصناعةعالمفييشيعبدأالذي)3(

هوما)333(رقمأن!هموتبين.الحربيةالمشروعاتلتفاصيلالكوديةبالأرقام

رقموأن،الجديدةمصرصحراءفيالصواريخعلىالتجاربإجراءميدانإلا

.القاهرةمشارفعلىحربيمصنعسوىليس)36(

العلماءإخراجعلىوسيلةبأيةالعملهاريلإيسيرقررالحد..هذاعند

النشاطكلأنحقيقةإدراكعليهالعسيرمنيكنلملأنهمصر،منالألمان

علىيحصلأنالبدايةفيعليهكانولكن.إسرائيلضدموجهالمصريالحربي

فيها.الألمانيلعبهالذيالدوروعن،المصريةالخطةعنتفصيليةمعلومات

علىبناءالمطلوبوكانالدور.هذالإثباتداخدليلإلىحاجتهعنفضلأ

مصرفيوالسياسةالحكمدوائرإلىالتسلليستطيعفذعبقريجاسوس،ذلك

بها.المقيميقالألمانصفوفوإلى

)داموكليس(دمصر..)1فضيعة06
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المولودالإسرائيليالاستخباراتضابط)زيف(الكابتقفيضالتههاريلوجد

منذالصهيونيةخدمةفيالحافلالسجلوصاحب،يهوديةوأمألمانيلأب

اسمه)زيف(استعاد.النازيةمنفرارا3391عامأمهمعإسرائيلإلىهاجر

عملياتيجرلمولأنهلوتز)1((.سيجموندوولفجانج)يوهانالقديمالألماني

فيالإعداممنحياتهوينقذالتغطيةقصةيثبتأناستطاعكاليهود،الختان

.القاهرة

فيوانخراطهالألمانيةجنسيتهتثبتالتيالمستنداتبكافةتزويدهتملقد

عامألمانياإلىالعربيةيجيدكانالذيلوتزوأرسل،النازيالجيمثىصفوف

بدأتحيثبألمانيا،مقيقاكانأنهعلىالقاطعةالأدلةوإيجاد،للتغطية0691

منواحدعاموخلالالموساد)2(.معالتعاونفي)البولاخ(الألمانيةالمخابرات

،الأهراماتمنطقةفيخيولهومزرعة،القاهرةفيفيللتهكانتمصرفيإقامته

مصر.فيالعاملينالألمانمنالعديدمقصد

لفناتقاناأكثرفكانتيقيمهاكانالديالساهرةالشمبانياحفلاتأما

فيتنحصرمصرفيمهمتهوكانتعقا!ها.منالألسنةإطلاقفيالخمراستخدام

السرية،العسكريةالمواقعخرائطوعلى،الصواريخإنتاجخططعلىالحصول

دليل!علىالحصولجانبإلى،مصرفيالعاملينالألمانالخبراءأسماءكذلك

أصيلةلخيولأسطبلأأقامثم.السياحةكطاءتحت6191فبراير22فيمرةلأولمصرإلىلوتزومل)1(

لتدريبمتخمصمعهدإقامةبغرض،الأهراماتمنطقةفياشأجرهاأرضفوقوذلك،الخارجصنألتوردما

منبالركم،العامةالثخ!،توبعض،الفرلانسلاحضباطمنبعدديتملأناشطاعوبذلك.الخيلركوب

وعناوينوعناوينه!بمهامهمالخاصةالمعلوصاتكافةعلىوالححولالألمانالعلماءتهديدكانالرئيميهدفهأن

)ملاحوتمليحها.المحريةالمملحةالقواتتطورعنعسكريةمعلوماتعلىالححولوأيفا،ألانيا.فيأقاربهم

5(.اصالثانيالكتاب،المخابراتحرب-نمر

حثإذ،بالقاهرةالألمانالخبراءمسألةفيبالمولادعلاقاتجيلينرككاردالألمانيةالمخابراترئيسدكم)2(

ضخمتالديالفخمةالإعلاميةالموصادحملةأصامالطريقممهذاالخبراء،مؤلاءعلىالضغوطممارصةعلىبون

لكيالمناسبةالأرضيةإيجادبغرض،لابقوننازيونبأنهمواتهمتهممحر،فيالألمانالعلماءتواجدخطورةمن

المشقبل.فيضدهمتتمإجراميةأعمالأيةوتبرر،بالإرهابيينتمفهم

1)..مصرفى()داموك!يسفن!يعلأ
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الألمانالعلماءإجبارإلىتهدف،أضخمودعائيةدبلوماسيةحملةلشنكافي

الأبد.إلىالقاهرةمغادرةعلى

القاهرةإلىألمانيامنملغومةخطاباتبإرسالالحروبأولىالموساداستهلت

عدةبالفعلووقعت.الألمانللخبواءشخصيةتهديداتإرسالجانبإلى،

فيتقنعلمحالأيةعلىلكنهابعفها،وراءلوتزكان،الألمانأخافتحوادث

وطنهم.إلىثانيةبالعودةالخبراءأغلبالبداية

نأيجبالذيالمتشددالخطحولرأيهصحةعنهاريلإيسيودافعلذا.

ديفيداءالوزرئيسمنقبولأيلقلاهذارأيهوكان،داموكليسعمليةفييتبعه

أنهىمأزقفيوقعحتى.قواهبكلالطريقفياندفعأنهإلا،جوريونبن

للموسادكرئيسخدمته

الضعفحالاقأقصى

عنالمسئول)رايسمان(مساعدهللقاءمراتعدةأوروباإلىبنفسههاريلطار

)أوتوسابقنازيبضابطللالتقاءمدريدإلىفريقاوأرسل،ألمانيافيالعملية

دورالموسادعملاءومئل،القاهرةفيالألمانمنللعديدصديقاكاننتورزيذي(

مصرمغادرةعلىأصدقائهبحثوأقنعوهللناتوالتابعالمخابراتجهازممثلي

نازيا.الإسرائيليونيستخدمأنمدهشتاأمزاوكان،الغربيةللمصالحخدمة

محاربشورزيذيإنهاريلقالتصرفهمنجوريونبنغضبعلىورذا

متوقعةغيووصدفةعجيبةمفاجأةكانتلقد،حربمجرموليس..قديمألماني

خلفبرجالهيرسلأن،!!اريلالأيمنالساعدشاميوإسحقاستطاععندما

المريضشقيقهلزيارةالقاهرةغادرالذي،جوكليكفرانكأوتوالنمساويالدكتور

موسيقيمعاللوا!ممارسةأثناءبورالبشارعشقتهعليهفاقتحموا،فيينافي

بالفضيحةمهددينالمرأةدوريمثلوهوضعفهحالاتأقصىفيوصوروه،معدم

معهميتعاونلمإن
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أجاب،والخجل(.الخوفمنيرتعدعارباكانفبينما،صعبا.الأمريكنلم

كانواالمصرييقبأنوصرح.مسامعهعلىطرحتالديالتساؤلاتكلعلى

)1(،المتبقياتمن!شعةموادعلىتحتويبرؤوسصواريخهملتجهيزيحضرون

رؤوسإنتاجأجلمن)كليوباترا(مشروعفيالإسراعيتمخطورةأكثروبشكل

فيخبيومنهأكثركمغامربأنهجوكليكواعترف.النوويالسلاحتحملحربية

طاقةذاتكوبالتيةقنبلةصنعيستطيعبأنهالمصريينأقنع،الجراثيمحرب

حقيقي.نجاحأيدونيعملكانبينمامصر،منكبيراراتباوقبلكبيرة

بالعملهاريلفأقنعه،إسرائيلإلىالثمينبالصيدنتاميرإسحقرجالطار

الكومةإلىالإسرائيليةالنقودمنكومةيضيفأنيستطيعحتىالموسادلصالح

إلىمهمةفييسافرقبلماتلههيأواذلكوعلىمصر.منعليهايحصلالدي

خجل.دوننزواتهليشبعاليهودبشواذفيهيلتقيآمنامكاناثالقاهرة

تلإلىومنهاأثيناإلىطار،القاهرةفيأشهرثلاثةجوكليكأمضىشبعدما

هامةمستنداتيحملكانحيثأبذا،القاهرةإلىيكررهالنرحلةفيأبيب

وأنهامصرفيالوضع3خطورإلىنبهإذ.الإسرائيلييقأربكتخطيوةوتقارير

الأولىالحروفوهيالضاربةس!.!.!بقوةالخبواءوصفهماتطويرنحوتندفع

الدمارذاتالأسلحةهذهلمثلويمكن،كيماوية،بيولوجية،ذريةللكلمات

الألمانيصممهاصواريخعلىتركبأنالشامل

فيجوكليكوجودعنوالأمنيةالعسكريةالمؤسسةفيأحذاهاريليخبول!

مقابلةعلىفاصربالأمربيويزش!عونالدفاعوزيرنائبعرفوقد.إسرائيل

لعادتهنتيجةرفضهاريللكن،الجيشرجالكبارليستجوبهالشاذالعميل

منعدديقلحيقأمناأكثرالجواسيسأنبدعوىالعملتقسيمفيالمتمثلة

الرمزقيالمهاعمليةإطارفيوذلك(نوويانفجأرضندالصادللأتعةحافظةمتبقيةموادالمنبقيات)1(

))..مصرفي(داموك!يس)فضيحة
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نأالوزراءرئيسفأمرهبالاستقالةوهددجوريونلبنشكابيويزأنإلا،يعرفهم

الخبواءمنلجنةوتشكلت،جوكليكلمقابلةالدفاعلوزارةالمجالعسح

أسلحةعلىحصو!!امنقريبةمصربأنهاريلقولعلىالحكمتستطيع

مشكوكالعميلمعلوماتأناللجنةرأتجوكليكاستجوابوبعد.ح.!.!

لتدميويخططالناصرعبدبأنمتأكذايزالماكانهاريلأنإلا،فيها

فيه.شكلاراسخاإيمانابجوكليكيؤمنوظل،إسرائيل

فرلظاواهرلقاا

وأنالقود..إلايحميهلاالوطناستقلالأنيدركالناصرعبدجمالكانلقد

وقرار..،.خطةإلىالإدراكهذاوتحول..العسكريالتصنيعفيالقوةهذهضمان

الذخائر.ابإنتاجيبدأطموحهوكان.السويسحربفيحدثبعدما،.وميزانية

الرغبةكانتوالنهايةالبدايةوبيق..الذريةالقنبلةإلىبالوصولوينتهي

والمتعددة،المدىبعيدةالصواريخا.الأعصابغازلامتلاكصارمة،عارمة

الكيماوية.والأسلحة..المراحل

ومعمعها.،السباقمنمفرولاأيفتا.،ذلكإلىتسعىكانتإسرائيلإن

كذلك.الزمن

المجالاتهذهفيالخبوةأهلإلىاللجوءمنبدلاوكان

وانتشروا،ا)هزيمةبعدبلادهمتركواالذين،الألمانإلىاللجوءمنبدلاكان

السوفييديوالاتحادالمتحدةالولاياتذلكفيبما،المختلفةالعالمدولفي

سفروجوازإقامةمقابلخبواتهمليقدموا،وبريطانياوفرنسا

مصر.كانتالعلماء،)هؤلاءأبوابهافتحتالديالدولومن

جماليظهرأنوقبل..الثورةقبلأي.فاروقالملكعهدمنذ،ذلكوكان

الأحداثسطحعلىالناصرعبد
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حوالي،5291يوليو23قبل،مصرفيكانالإسرائيليةالمصادروحسب

)1(المستوىهذاعلىالألمانالعلماءمن005

.المخابراتجهازتنظيمفيمنهموأضمنأفضلالناصرعبدجصاليجدولم

المختلفة،الرئيسية،الجيشأسلحةفي،كخبراء،العملوفي

مصر..إلىاللجوءإلىغيوهم،ذلكوشجع

إلىأسمائهمتغييوحدإلى(.بالمجتمعالتامالامتزاجمنهمالبعضفضلوقد

فيالسابقالنازيةالثقافة)ضابطكنيتشجورجنمثل.عربيةأسماء

في)ملازمكراوسواولرنج..حسيقمحمدباسمغرفالذييوغوسلافيا(

)منمباخرفاهرويلهلموالبروفيسورأكبو..محمدباسمغرفالذي(الصاعقة

أميقعمرد.باسمغرفالذي(القديمةالألمانيةالمخابراتشبكة

خليل،محمودمحمدالطيوانمخابراترئيسوقع،9591نوفمبووفي

للاستفادة،ميونيخفيشميتويليمصانعمع،المصريةالحكومةباسمعقذا،

الأطلنطيشماللحلفتبيعهاوالدي..الطائراتصناعةفيبخبوتها

يوجيقالبووفيسورمصر،فيالألمانالعلماءإلىانضم،العقدتوقيعوبعد

منذيقومكانالذي،شتوتجارتفيالنفاثالدفعدراساتمعهدمديرسانجر،

الصواريخصناعةروادأوائلأحدوهو..الصواريخمجالفيببحوثطويلوقت

الأرضحولتدورصناعيةأقمارإطلاقفيالمستخدمة

معهدفيتلاميذهألمعمنوعاقامهندشا12القاهرةإلىمعهوجاء

.شتوتجارت

الذينالألمانالعلماءمنعددطلب،الأرجنتيقفيبيوونحكمسقطوعندما

فيماتناركالذي،فانككيرتد.منهموكانمصر..إلىاللجوءهناكيعيتنمون

ا)هند.فيمقاتلةنفاثةطائرةأولصنعفيبعد

7991يناير13في9357العدد-اليولفروزاحموددعارل)1(

))..مصرفي()داموك!يسفضيعة
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لتصنيعالحربي36مصنعأنشئ،شميتويليمؤسسةمعللعقدوطبقا

.الصوتمنالأسرعالطائرةأجزاء

..لكن

الأمريكية،المخابراتمنهائلةضغو!إلىالمؤسسةهذهتعرضتماسرعان

راح..ثمومنمعها..العامليقوتسحبالعقد..تفسخجعلتها،والإسرائيلية

وسويسراألمانيافيبديلةمواهبعنيبحثونالمصريون

طيبينوأنت!صارونمكل

وثيق،السابقالبويطانيةالمخابرات)ضابطديكونريتشاردمعلوماتوحسب

مجالفيكبيؤاثوطاقطعوا،الألمانبمساعدة،المصريينفإنبالموساد(الصلة

.المتطورةالأسلحةتصنيع

فرديناندالألمانيالخبيربمساعدة،النفاثةالطائرةصناعةمناقتربوافقد

لإنتاجا.بحلوانالطائراتمصنعفيالألمانالعلماءفريققادالذيبراندنر،

003-إيه-إتشالمحرك

شابة،ألمانيةكيماويةبمساعدةالجرثوميةالقنابلعلىتجاربعدةوأجروا

إيسليه.هانزد.معوعملت،القاهرةفيعاشت

وستوونيتوم06،)كوبالتالذريةبالفضلاتالصواريخلحقنطريقةوابتكروا

)أبيس(.باسمشميمشروعخلالمن09(

اسم.المشروععلىوأطلقوا،بسيطذريسلاحإنتاجيلزمماكلوأعدوا

)كليوباترا(.

)تابون(.باسميعرفالذيالأعصابغازمنزجاجاتإنتاجفيوفكروا

الصحراءفيالصواريخإطلاقتجارببدأوا،0691سنةخريفوفي

الصاروخأطلق،نجحتوعندماالسنتيق..حواليالتجاربواستمرت.،الغربية

)01مصر.!د(داموكليس)فضيعة66

http://www.al-maktabeh.com



التاسعةالساعةفي،العالميةالصحافةمراسليأمام)الظافعوالصاروخ،)القاهع

!القاهرةغربفيقاعدةمن،6291يوليو23يومصباحمندقيقة47و

ميلآ375)القا!رامدىكان

ميلآ175)الظافعمدىوكان

..الثورةورجالالناصرعبدجمالأمامبنجاحالإطلاقعمليةتمتوقد

للصاروخالسريالاسمأن(القاهرةفي)جاسوسكتابهفيمرادمحمودويكشف

كاناليومذلكفيأطلقتالديالصواريخعددوأن)الأستاذ(كان)1(المصري

مراسلوحاصرالناجحةالإطلاقعمليةوبعدطراز..كلمناثنان.اأربعة

بتعجب:وسألوهالناصرعبدجمالوالأجنبيةالعربيةالصحف

؟01الصواريخصنعمنالغرضما-

!!،الصواريخصنعهوالغرض"

؟02الصاروخيصلأنيستطيعأينإلى-

!!..بيووتجنوبإلىيصلأنيمكن..)القاهعء؟

؟..إسرائيلإلىالصاروخيصلهل-

!).!طيبينوأنتمصاروخكلقي

)خطةوضعتالإسرائيليةالأركانرئاسةفإنالأخير..المصدروحسب

القواتعلىتنفيذهافيمعتمدةفيهاومن،فيهابماالصواريخقاعدةلتدميو

طائراتباقيقياممعالقاعدةلضربطائراتهاتتسللأنأساسوعلى،الجوية

(طارئلأيوالاستعدادللحمايةبالمعاونةكلهالطيوانسلاح

المثكلةب!بب؟النجاحأملعلىالجنيهاتملايينالعامةالخزانةوكلفذريغافثلآالماروخمثروعفشل)1(

نظمابتكارعلىالقدرةلعدم،إطلاقهبعدالماروخفيالتحكماستحالةبلصعوبةفيتكمنكانتالديالرئيمية

ا!!دفباتجادويقوطهإطلاقهوزاويةالماروخلمجرخطفيتتحكمالدبالحديثةالتوجيه

))..مصرق(داموك!يس)فضيعة
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الذيا!هوسمدىعنوتعبرمجنونةالخطة)كانتحمودةعارليقول

بعدصفرساعةلهخددتالذيتنفيذهاعلىبالفعلالتدريبوجرىانتابها،

فيالعمليةعنتراجعتأبيبتللكن)الأستاذ(01إطلاقمنقليلةأسابيع

بعد.فيما،بالفعلنفذتها،أخرىعملياتعليهاوفضلت،الأخيوةالمرحلة

الإسرائيليالإرهاب

)سيلت(جزيرةفيللاستجمام)1(كاملحسنسافر)الأستاذ(إطلاقبعد

،أيامعدةوزوجتهقضىوهناك..الألمانية-الدانماركيةالحدودمنالقريبة

الإقلاعقبل..لكن.خاصةطائرةفاستأجرا..دوسلدورفإلىالسفربعدهاقررا

بمفردها.زوجتهفسافرت..رحلتهيلغيكاملحسنجعلماحدث،بساعات

الجو..فيانفجرت.بدقائقالطائرةإقلاعوبعد

إليها،اللجوءإسرائيلقررتالديالتخريبعملياتأولىهذهكانت

المصريالصواريخبرنابملتعطيل

المصريالنظامضد،صهيونيةدعائيةحملة..العملياتهذهصاحبتوقد

قائلا:ذلكعلىالناصرعبدجمالوعلق..نازييقعلماءيستخدمالذي

العلماءكل!!نازييقالألمانكلهمه،نازيينالعلماءإيهيعذيفاهممشى)أنا

الكبرىالدولفيمعظمهميعملوالآن،ألمانيافيبيشتغلواكانواالحربقبل

كلمةتعبيرإن؟النازيهوفقطمعنايعملمنأنأم؟نازيونأيضاهؤلاءفهل

.للدسأصبحنازية

وهم،تعصبعندهميوجدلاعلماءوهمهناالموجودينالعلماءشفتوأنا

كلمةإن..عملهمإلاشيءأيفييتحدثونولا...فقطكعلماءبصفتهممتمسكون

المصادربعضفييونلخت()فيلهيمإنهقيلالألمانالعلماءلأحدعربيا!كاكلحسن)1(
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الكثيوين،عقولعلىواستحوذت،الإسرائيليةالدعايةفياستعملتالنازية

ألماني(أيضدنستخدمهاأنالمعقولمنوليس

برنابمفيالاستمرارمنالناصرعبدجمالواشنطنحذرتأخرىناحيةومن

لذلك.يستسلململكنه.الصواريخ

ببلاغميونيخشرطةإلىكروج)فرايأالسيدةتقدمت،6291سبتمبر01وفي

شارعفيالموجودإنتراشركةمكتبمدير..كروجهانز)هيحزوجهافقدعن

شيلر.

الإلكتوونيةالمعداتوشراءبيعالرئيسينمثاطهاتجاريةشركةإنتواوشركة

الصواريخ.ومحركات

:ديكونريتشاردويقول

(بوفرةالبضاعةهذهللمصرييقباعكروجهانز)إن

الشركةفيمكتبهيغادر،نفسهاليومفيلثئوهدأنهالشرطةتحرياتمنوثبت

إسرائيلي.أنهبعدفيمااتضحآخر،رجلء

وسرت،المدينةخارجناءمكانفيمهجورةسيارتهؤجدتساعة48)وبعد

أثرالهيظهرلمالآنوإلى،أختطفإنهتقولشائعات

الإرهابالإسرائيليونواصل،وهكذا.

الثالثالحادثوقع..السنةتلكمننوفمبو27في

مصر..فيالألمانالعلماءأحدا(..بيلزفولفجانجالبروفيسورا!هدفكان

سانجر.يوجينالبروفيسورمحلحلقدوكان

بعدالأمريكيةالجن!يةعلىبراونححلألمانيا..فيالموارفيرائدبراوند.مساعدبيلزفولفجافيد)1(

بيلز.د.منهم..تلاميذهمن3كبيرمجموعةال!نةتلكفيبهولحقت5791.شةفيذلكوكانهتلر.هزيمة

1)..مصرف!(داموك!يمى)فضيعة
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باسمه،طرذا(ويندي)هانيلورالحسناءسكرتيرتهفتحتاليومذلكفي

إحساسودوننيةبحسنذلكفعلتإنها2.هامبورجفيمحاممنمرسلأ

رقبتهاوشوه،.فشوهه،وجهها.في4الطرد.انفجرانفكانالغدر..ولابالخوف

يدها.وقطعتوصدرها

المخابراتأرسلتهاالديالملغومةالرسائلسلسلةفيالأولهوالطردهذاكان

مصرفيالألمانالعلماءإلىالإسرائيلية

الخنتب.رقائقمنصندوقعنعبارةآخر..طردوصلالتالياليومففي

ببونامجالمختصعزأبوكمالالعميدإلىومرسل،جوا.شتوتجارتمنجاء

كادتما(.بالكتالوجاتأشبهكتب4وفيه333،رقمالمصنعفيالصواريخ

فماتأعضائها.(فيانفجرتحتى،المصرييقمنخاصةلجنةبواسطة،ئفتح

)1(.تسعةوأصيبوجرح.،خمسة

فيجيوركهبولد.إلىمرسل،هامبورجمنثالثملغومطردوصلأياموبعد

)2(.مفعولهأبطلواالمفرقعاتخبراء..لكن.كتبعدةيحوي!ن..القاهرة

العلما"إفزاعهومعها،الموتتحملالذيالرسائلهذهمنالمقصودكان

)هم)3(.الموتكانوإلامصر..تركعلىلإجبارهمالألمان

وكانتشهور..خمسةطوالالحوادثهذدإلىالمصريةالسلطاتتشرلم

غيولجريدةالناصرعبدجمالبهأدلىصحفيحديثفيعابرةذلكبعدالإشارة

مصرية

العميدمكتبفيالموجودينمنستةوجرح،فتحهأثناءانفجرالنالفالطردأنالأخرىالممادرببعضجاء)1(

يومها.بالعملموجوذايكنلمالذيكمال

فيانفجرالطردهذاأن(قتلة-إرهابيون-عملاء-الإلرانيلي)المولاد.كتابهفيكورثونوفيفجيذيذكر)2(

.بجراحالعدلدوأصيبموظفففتل؟بالقاهرةالمركزيالبربدمكتب

الملغومةالرلاثلبواسطةقتلواممرفيالألانالخبراءمنخمسةأن،أيفاكتابهفيكورنئونوفأكد)3(
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راحتالممريةالمخابراتأن،ديكونيضيفكما،المؤكدمن..لكن

تلقواالألمانالعلماء)أسرأنيؤكدبماوجاءتوألمانيا..مصرفيالأمرتتحرى

ماعملأأنمنتحذرهم،أنفسهمعنأصحابهايعلنلم،هاتفيةمخابرات

مصرا.الصواريخوخبواءالفنيونيغادرلمإذاضدهمسيتخذ

مصيركانتظر

القاهرةكلاينفاختوهانزد.الصواريختركيبخبيوغادر،6391فبوايرفي

مدينةفيأبحاثهبمعمليحتفظيزاللاكان)حيثألمانيا.اإلىقصيوةزيارةفي

(.السويسريةالحدودمنالقريبةلوراخ

.هناكيوموذات

فجأةانحرفت،بيتهمنمقربةعلضيقزقاقفيسيارتهيقودكانوبينما

،أشخاصثلاثةالسيارةفيكان،،.التوقفعلىأرغمتهأمامهسيارةعمدوعن

.ديشعرلما.منهوتقدمالبشر،منخالوالزقاق،إليهوتقدم،منهمواحدنزل

الاثنانأما.فيهشريزاشيتاثمةأنبدافقد..لمنظرهبالارتياحكلاينفاختر

.يتكلمانلاالسيارةفيبقيافقد)1(الآخران

الرجل:لهفقال

شنكر؟!د.يقيمأينتعرفهل

دفعهالغرضكانفقد..كذلكيكنلممنهالغرضلكنبريئا..السؤالكان

أخرجحتى،بكلمةيتفوهأنوقبل،ثوانسوىتمرولم(بعيدا.التفكيوإلى

الزناد.علىوضغط،للصوتبكاتممسدستاالرجل

الأمامي.السيارةزجاجالرصاصةحطمتإذامحظوظا.الألمانيالعالمكان

يلفكانسميكةضتوية)تلفيحة(فيذفنتلأنها،أذىبأيتصبهلمأنهاضيو

رقبته.بها

السرية)الحروب:بكتابجاءماوهذامخابراتهعناصروأحدطهاريلإيميرالموسادرئيسهما)1(

لبلةأمفىشخحباهاربلأنمدريس(،وبذي،بلاك)إبان.المؤلفانبؤكدحيثالإلراثبلية(!للاستخبارات

العالمعلىأطلقتالديالناروأن!ملاب!طبينللاحهيخفيكانالذيرجالهأحدبصحبةسياردداخلكاملة

الوساد.رجلهلعبسببمبكزاانطلقتالألماني

17..!)مصرفي()دا!وك!يسفضيحة
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ديكونإضافةوحسب

فيماالشرطةوجدتهاوقدالفور..علىانطلقتالديسيارتهإلىالجانيأسرع

.الحادثمكانمنقصيوةمسافةعلىمهجورةبعد

الحدودبهمعبوت،أخرىسيارةفيانطلقواالثلاثةالرجالأنالظنوأغلب

السويسرية.

مصرياسفرجوازالأولىالسيارةفيوراءهمخلفوهالذيالوحيدالشيءوكان

وكان..مخابراتضابطإنهوقيلطيار..ضابطإنهقيل..عليسميرباسممزوزا

فلمساذتجا..الأمرذلكبدا..لكن(.المصرييقعلىالشكظلالإلقاءإهدفا

خلافعلىيكنلمفهو.،قتلهفييفكرواأنيمكنالمصرييقأنأحديصدق

.القاهرةفيكانعليسميوأنكما.معهم

للحادثالتالياليومفيكلاينفاختو،د.تسلممراد،محمودمصادروحسب

باللغةفقطواحدةعبارةبها،صغيوةورقةفيهافوجد،بسرعةفتحها،رسالة

(الموتجزاؤهاليهوديأكلمن)كل:الحرفيةترجمتهاالفرنسية

فيها:جاءاوضوحا.أكثرأخرىرسالةتلقى..أياموبعد

فلابدالموتمنأفلتقدكنتإذاوإنكضدنا..الوقوفالصعبمنإنه).

يصعبلابحيثالقوةمنإننا.!!مصيوكتنتظرالآنإنك.ستموتأنك

المتحدةالولاياتصحافةمنالمائةفيثعانيقعلىنسيطرإننا،هدفأيعلينا

المالرأسمنالمائةفي05علىونسيطرالدنيا،فيصحافةأقوى،الأمريكية

منا..(تنجولنإنك..العالمي

ذلك.منالرغموعلى

!!القاهرةإلىكلاينفاختود.عاد

يقتنعل!جوريونبنالوزراءرئيسأنذكرتقدالإسرائيليةالمصادركانت

براهيقالموسادرئيسمنطلبولما)داموكليس(،عمليةفيبالمضيالنهايةفي

!01مصر.في(داموكليس)فضيعة72
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لممصر،فيالألمانالعلماءوجودجراءمنبإسرائيلالمحدقللخطرمؤكدة

الديالمدويةالفضيحةبعدبينهماالموقفتأزمبل،ذلكإثباتهاريليستطع

علىالقبضوإلقاءسويسرافيهايديتهديدنتيجةالموساد،بجهازلحقت

الموساد.عميلي

فيهاوقعفادحةأخطاءعلىأكدتالموساد،فيالأمنيةالتقاريرأنبيد

جاءإذ.دقيقةغيرتقاريرعلىومبذيمدروسغيوبعملقيامهبسبب،هاريل

يثبتدليلأييوجدلاأنه،العمليةعن)أمان(العسكريةالمخابراتتقريرفي

كانفقد،البيولوجيةأوالكيماويةالأسلحةفييعملونكانواالألمانالعلماءأن

غيوبساطةبكلوكليوباتراأبيدىمشروعيوكانمحتالأ،جوكليكأوتو

موجودين.

بصدقجوريونبنإقناعوحاول،أمانتقريربسببهاريلغضب.الذلك

ليخلفهاستقالتهقدم،جوريونبنمنصاغيةآذاتايجدلمولما.معلوماته

عاميت.مائيوالجنرال

)001مصرفي(داموك!يس)فضيعة
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!!..مصرفيالسلاورجواسيسفضائح

.مصر.إدإسرانيلبه!دفعتمقباخرليسوا..

والعقارةالخسةحلقاقمقمتصلةحلقةلأنهاذلك

.مصر.محالسللأواتفاقيةفبرغ!..والجاسوسية

تعركاتلرصدلأقهارالتجسسإسرائيلواطلاق

طالما..قائمةالجاسوسيةستظل،العربيةالجيويق

.مقهورمطارد.ولثمعب..مغتصبةعربيةأرضهناك

دماءلعقحكامهاستلذوعدو..تنتهكوحقوق

!!..ءالأجم!با
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السلا!رمعاهدةهدايا

رفععنتكفلاوإسرائيل،9791عامالسلاماتفاقيةالساداتوقعمنذ

ومركزهامصر،زعامةمنتخوفهامدىعنتنموبكثافةمصر،إلىجواسيسها

قبضةفيسقطواالذينجواسيسهاعددبلغحتى،العربيةالمنطقةفيالمؤثر

جاسوشا،85حوالي،8691عامحتىديفيدكامبمنذالمصريةالمخابرات

وثلاثةإسرائيليونربعهمجاسوسنا6991،64عامحتى8691عامومنذ

يدعلابماتجسدر،شبكات)7(سقطتفقط6991عاموفي.مصريونأرباعهم

.بالسلامتعتوفولا،المعاهدات،تحتوملاإسرائيلبأنللشكمجالا

الديالعالمفيالوحيدةالدولةوهيبهتعترفأوالسلامتحتومأن!هاوكيف

وجاءت،ومذاقاتهصورهبكلالإرهابورضعت،الإرهابرحممنولدت

375وتمحو،الأصليينأصحابهامنعربيةأرضنالتنتزعالشتاتمنعصاباتها

الفلسطيذيالشعبمنوتبيد،والإرهاببالمذابحالوجودمنفلسطينيةقرية

منومليونين،جريحألف186،معاقألف161إلىإضافةشهيد،ألف262

وطن.بلا.الوطنخارجاللاجئيق

معاهداتتحترمأن!هايمكنوهل؟السلامتعرفإذنإسرائيلعصابةهل

ماإسرأئيلوعصابةالصديد.نزفعنيكفلاالمتقيحفالجرح؟المبرمةالسلام

العفنة.الصديدرائحةمنهوفاحتتقيحهنطاقاتسعكبيوجرحإلاهي

اسمهقذرفيووسبشاعةوصفعنالعالمقواميسمفرداتعجزتلقد

يدعيالذيالعالممنمرأىوعلى،أرضهليستأرضتااستوطن،إسرائيل

الصهيونيةللدولةأسودتاريخإنهالأبرياء.دماءمنبركفوقدولةأقام،المدنية

قتلة،بأيديوقعتسلاممعاهداتوتبوم،والتاريخالمنطقحقائقتزيفالدي

مطارد.،مشتت،مسجونمقهور،شعبأطفالبدماءملوثةفجرة

))..مصرفيالسلا!جواسيسفنمانع
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قبلقامتالديالعالمفيالوحيدةهيالإسرائيليةالمخابراتإنا.وللإنصاف

الشتاتمندولةبنتالديأيضاالعالمفيوالوحيدة.قرنبنحفالدولةقيام

مخابراتهاجهازعلىكان،العربيالقلبفيزرعازرعتإسرائيلولأن.والوهم

العربلمجابهة،الإرهابيةالدولةأمنعلىالمحافظةفيكبيرعبء

لأمنهاالأولىالركيزةهيالجاسوسيةوكانت،ومخططاتهمنواياهمواستكشاف

دبلوماسيةحروبانتصاراتهيالسابقةفانتصاراتها.والسلاحالجيشقبل

مسلحة.معاركواستوأتيجياتعسكريةخططانتصاراتلا،ومخابراتية

قادمة-حتقاالدي-العربيةالصحوةمنوالحذرالخوفدائمةفهيلذلك

تمنحهاأوجواسيسها،تمنعلنالسلامفاتفاقيات.والكرامةالأرضلاسترداد

دفععنتكفلافهيجيذا،ذلكتعلمولأنها.أفضلغدفيالأملمنقدزا

معاسنستعرضالفصلهذاوفيقبل.ذيمنأكثرالعربيةالمنطقةإلىجواسيسها

.السلاممعاهدةمعهاوقعتمنذمصرفيإسرائيلجواسيس-كلوليسأهم-

المطيفيخليل

علىالجاسوسعلىالقبضالمصريةالمخابراتألقت-9791مارسففي

فيوأدينالناصر،عبدجمالالراحلللرئيسالخاصالمدلك-العطيفيخليل

معالتخابرجريمةلارتكابهعليادولةأمنمحكمة4/9791رقمالقضية

.المؤبدةالشاقةبالأشغالعليهوحكم،إسرائيل

لاكيفقط،سنة15إلىالحكمخفف-لإسرائيلمجاملة-الساداتلكن

وأعنهالإفراجفيبشدةألحالذي(بيجن)مناح!الإرهابي)صديقه(يغضب

بالإعدامأدينتالديموسىانشراحالخائنةمعقبلمنحدثكما،مبادلته

لضغوطتلبيةنهائياالساداتعنهاأفرجإذ،شاهيقإبراهيموزوجهاهيشنقا

فيبدلون،)1(الثلاثةوأولادهاهيإسرائيلإلىمصربمغادرة)هاوسمح،بيجين

مدبوليدارعن(،بيجنفأعتقهاالماداتأعدمها.موسى)انثراح:بكتابناجاءللخائنةالأصليالملف)1(

بالقاهرةالحغير

))..مصرفيالس!لأسجواسيسفضانع78
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الإسرائيليةالجنسيةويحملوناليهوديةويعتنقونأسعاءهم

الفارفتعي

لمدةبالسجنالفار،مصطفىفتحيالجاسوسعلىحكم،9791نوفمبروفي

دولةأمن11/9791رقمالقضيةفيإسرائيلحالتخابربتهمةسنواتعشر

صحفهاوكتبتجواسيسها،سقوطجرا،منأملبخيبةإسرائيلأصيبتعليا.

لتشويهوالأسبابالأعذارتختلقمصربأنوتدعىالفار،محاكمةأنباءتكذب

إسرائيلوجه

هايث!عزت

هاشمسيدالجاسوسعلىالقبضالمصريةالمخابراتألقتعندماولكن

بالإعدامالمحكمةعليهوحكمت،8191لسنة6رقمالقضيةفيعزتسليمان

يدعلابمادامغةالأدلةكانتفقد.الصمتالإسرائيليةالصحفالتزمت،شنقا

أعما!هابتبريرتقومأو،رسميباعتذارإسرائيلحكومةتتقدمولم،للشكمجالا

بنودهاأحدفيتنصوالديالمبومةالسلاممعاهدةبرغممصر،ضدالتجسسية

البلدين.أرضعلىتجسسيةبمهامالقياموعدم،المخابراتيةالأعمالوقفعلي

للعملوجندتههاشمسيدواستقطبت،للاتفاقخرقهافيإسرائيلاستعرتلكن

الث!عبيالرفضبسببوالقلقالتوتريشوبهالحد،عنزائدتبجحفيلصالحها

الاقترابيجبلامكروهغريبكائنمثلإسرائيلواعتبار،للتطبيعالمصري

منه

الدبلوماسية،ةعباهأجواسيس

إلىالوصولإلىإسرائيلعمدت،إسرائيليهومالكلالشعبيالرفضوأمام

منالمدخرةبنيتهوتحطيم،المخدراتفيبإغراقهوقلبهلمصريالمجتمعقاع

تدخلالديالمخدراتحجمالمصادربعضوقدرت.الإدمانعلىبحثهمالشباب

))..صرلىالسلا!جواسيسفنطنح
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فيالجبالعبوبالتهريبسواءسنويا،طن007بنحوإسرائيلعبومصر

تهريبفياستغلتالديالرسميةالدبلوماسيةالحقائببواسطةأوسيناء،

العاملينمنخمسةعلىالقبضألقىعندماإسرائيلتخجلولم.ا!هيووين

والتجسسمصر،إلىالمخدرأتتهريببتهمةبالقاهرةالإسرائيليالثقافيبالمركز

الذيبسفارتهمالعسكريالملحقالعصابةرأسعلىوكان.إسرائيللصالح

قانونيإجراءأييتخذولمالشبكةأسماءعلىالتكتمتموقدمصر،طردته

الطعانيوسف

8491عامإسرائيلدفعت3،وإبعادالعسكريالملحقعصابةطردوبعد

شاميوإبراهيميتزعمهمأخرىمجموعةومعهمصر،إلىطحانأميقبيوسف

مطارطريقعنالمرةوهذه.بالقاهرةالإسرائيليالأكاديميالمركزمديرنائب

معجونأنابيبفيمخبأةخامهيروينكيلو2ر5حقيبتهحملتحيث.القاهرة

الحيقذلكومنذشنقا.بالإعدامأدانتهالديالمحاكمةإلىطحانوقدم،الأسنان

السجونأحدفييزاللاأم،إسرائيلإلىسراالطحانأعيدهل:يعرفأحدلا

نجهلها.لأسبابينفذلمالذيالإعدامحكمينتظرالمصرية

خدمةلأغراض8491عامالقاهرةفيأنشئالإسرائيليالأكاديميوالمركز

منهمالمكشوفيقالموسادضبا!منعددرئاستهوتولى،الإسرائيليةالجاسوسية

لإسرائيلسفيؤا-سافلتبجحفي-أصبحثمبالتجسساتهمالذيشاميرشمير

توجيهفيحيويدوروله،القاهرةفيالموسادفروعمنفرعايعدوالمركزمصر.في

اكتشفت8691-8591عاميوخلال،والشبكاتالجواسيسوتجميع

الجواسيسمنعددمنمكونةداخلةشبكاتثلاثالمصريةالمخابرات

البلدين،بيقالتطبيعبزعمذلككل،والمصرييقوالأمريكييقالإسرائيلييق

المبرمة،السلاماتفاقيةلبنودطبقاالبلدينلصالحوانتشارفعاليةنحوبهوالدفع

لخلخلة،التغلغلفيمآربهتحقيقفيالصهيونيالعدواستغلهاالديتلك

الداخلمنالمصريالمجتمع

0011مصرفيالسلاكلجواسيصفن!انح08
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اللبادالعميدعبد

المصرية،المخابراتقبضةفيلإسرائيلجديدجاسوسسقط-8591وفي

سيناء.شماليغانمجوزمنطقةمناللباد،صبحالحميدعبداسمهمدرسوهو

بعيدةجبليةمناطقمنوإسرائيلمصربيقالدوليةالحدودعبوراللباداعتاد

سبعبئروفي.المظلمةاللياليفيالإسرائيلييقالحدودحرسبمساعدةالأعينعن

أحدثعلىفدربه(هارون)أبوالحركياسمهإسرائيلمخابراتضابطتعهد

الكتابة،فيالسريالحبواستعمالوكيفية،المعلوماتإرسالفيالوسائل

الحدودعبربأنهاللبادواعتوف،الشفرةبواسطةوحلهاالرسائلواستقبال

ستةمبلغتجسسهمقابلعليهحصلماإجماليوأنثمراتعدةسراالدولية

عشرةوغرامةعاما25بسجنهالدولةأمنمحكمةوحكمت.مصريجنيهآلاف

البلدين،بيقالسلامنشرعلىيساعدكانبأنهالجاسوسوصرح.جنيهآلاف

المصريةالقواتتحركاتبكلإسرائيلبإمدادبينهماالحربمنععلىوالعمل

منذترصددكانتالمصريةالمخابراتأنليتخيليكنلملكنه،سيناءفي

!!يشعر..أندونتحركاتهوتراقب،البداية

يفمبكة)التسعة(

شبكةعلىالقبضمنالمصريةالأمنأجهزةتمكنت-أيضا8591عاموفي

إلىقدمواالموسادجهازفييخدمونإسرائيلييق9منمكونةجديدةتجسس

بورسعيد.إلىو)5(الإسكندريةإلىمنهم)4(توجهسياسيفوجضمنمصر

بحوزتهموضبطتتصويرهاتممنوعحيويةلأماكنتصويرهمأثناءوضبطوا

وبورسعيد.الإسكندريةلميناءيتفصيليةخرائط

الجنونيشبهبماسعتطويلةسنواتمدىعلىإسرائيلأنبالذكروالجدير

منوكمةا)هامالحيويالميناءحركةورصدلمعرفةالإسكندريةميناءلاختراق

معرفةالرئيسيةمهمتهمكانتالمصريالأمنقبضةفيسقطواللموسادجواسيس

1).مصو.فىالس!لأ!جواسيسفضانح
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دفعتالديللدرجة،بهالتجاريةالسفنوحركةالميناء،داخليجرىما

ورسمالميناءلاستكشافالبشريةالضفادعمنعددإرسالإلىقبلمنإسرائيل

غريبكلتوقعواالذيناليقظينالحراسأيديفيالفورعلىووقعوا،خرائطه

البحرية.منمثتآتناضدالصهيونيالعدوممارساتمنوشاذ

الأربعة(عصابة)

فيضبا!منهمثلاثةأنتبيقآخرينجواسيسأربعةسقط-9891عاموفي

ذلكوكانالموسادتفيمدنياموظفايعملوالرابع،الإسرائيليةالمخابراتجهاز

منطقةفيالدوليةالسلامحفظبقوةالخاصةالمراقبةنقاطإحدىمنمرورهمأثناء

)ميكروفيلم(91وسفر،وثائق7علىلديهمعثرتفتيشهموحين.الشيخشرم

منمتخذين،دقيقةبكاميواتبتصويرهاقامواهامةمصريةعسكريةلمنشتآت

المصريالقطرداخلالتحركفي)همستازاالسياحة

عرارةهي!براإ

عميلأخطر-عرارةإبراهيمالموسادعميلأمراكتشف-0991عاموفي

معتعاونسيناء،منمصريوعرارة.سنواتعنترمنأكثرمدىعلىلإسرائيل

وبعد،الفلسطينييقوعلىالمصرييقعلىجاسوساوعملالمهيونيالعدو

علىفحصل،منهوالانتقامبهالبطشمنخافشناءمنإسرائيلانسحاب

الإسرائيلي،الجانبفيرفحمدينةفيليعيشوانتقلالإسرائيليةالجنسية

مصرييقمنالعابرينو)فرق،للجواسيسمصيدةالبريرفحمنفذمنمتخذا

يعاونهالموساد،لصالحللعملبينهممنالنفوسضعافوانتقاء،وفلسطينييق

.زعربثابتموسىعوضاسمهورفحالقاهرةبيقمايعملأجرةسيارةسائق

طريقهافيعاما()23عمرمحمدسيدسحرالمصريةالفتاةكانتأنوحدث

رفح،فيمعهوتعيشفلسطيذيمنالمتزوجةحياةشقيقتهازيارةبعدالقاهرةإلى

خانمنتباتتجارةمنالوفيربالربحوأقنعها،زعرباصطادهاالمنفذوعند
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.الأنتيكاتمنكميةاشتوتبعدماالمنفذإلىمعهفعادت،إسرائيلفيالخليلي

(هارون)أبوالمخابراتضابطإلىوقدمها،عرارةاستلمهاالآخرالجانبوفي

وثراءخياليةمبالغمقابلبالعملهارونأبووأقنعهاكبيو،تاجرأنهعلى

حضورياوزعربسحرعلىحكم0991لسنة268رقمالقضيةوفي،فاحش

!!هاربا..عرارةومازال،عاما25بالسجن

مصراتيلثمبكة

شبكةيتزعمالذي(،مصراتيصبحي)فارسضبط-2991فبوايروفي

بالإضافةعاقا(،)16ماجدوابنهعاقا()17فائقةابنتهمنمكونةجاسوسية

التغلغلمصراتيمهمةوكانت.أوفيتشىديفيدالإسرائيليالمخابراتضابطإلى

الإخوانجماعةأعضاءمععلاقاتفيوالانخراطالمصريالمجتمعداخل

دائرتها.وتوسيععلاقاتهتوطيدفي)1(ابنتهمصراتيواستغلتالمنحلةالمسلمين

ليبيا،منقدومهأثناءالحدودعلىماجدالابنعلىالقبضألقىوحينما

)2(،الإسرائيليةالمخابراتقبلمنوالدهبهاكلفالديبالمهمةتفصيليااعترف

عنللبحثويسعون،ليبيأصلمنأنهمبحججمصرإلىجاءواأنهموكيف

الليبية.الصحراءفيمصراتيعائلةبقايا

ليبيا،لحسابتعملمصراتيشبكةأنوأعلنتالفرصةإسرائيلانتهزت

نيةفضحإذ،ومزاعمهاإسرائيلادضاءاتخيبتأوفيشديفيداعتوافاتولكن

مصر،فيدائمةإقامةعلىلتحصلمصريشابمنابنتهتزويجفيمصراتي

بهيشكأندون)شرعي(بشكلوالتنقلالموسادلصالحالعمللهيسهلوبذلك

أحد.

عليهمالقبضألقىضندمالكن.قثطةبميدالثبهقريبةكبيرحدإلىكانتبل..بالمرةجميلةابنتهتكن)1(لم

)أذواق(م!ألةتكونربماا()؟اكيف..فائقةخطيبإنهقالكبير،مشولابنمحريشاببالشقةمعهمكان

أكثر..!لا

)حراسصنالثانيالجؤفيتفصيلياذلكوجاء،غاليبطرسالدكتوراغتيالبمحاولةأيفاممراتياعترف)2(

ا!!يكل(.
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القاهرةفيالعربالجواسيسيرعىكانأنهأوفيتشمعالتحقيقمنواتضح

طريقعنالمصريالاقتصادلضربمحاولاتهجانبإلىثالخليجحربأثناء

شديدا.إقبالاهناكويلقىأوروباإلىالمصدرالمصريالأثاثصناعةسمعةتشويه

الذيأوفيتشأما،مصراتيآلمبادلةتمت-وإسرائيلمصربيقصفقةوفي

دونمصرمنطردفقد،القاهرةفيبلادهسفارةفيإداريةوظيفةفييعملكان

دبلوماسي.سفرجوازيحمللأنهذلك،عقاب

رميلاتأمرعا

أطول،أرميلاتسليمانعامرالعميلعلىالقبضألقى-3991نوفمبووفي

بدويوهو.الإسرائيليةالمخابراتخدمةفي،سنوات01عمزا،سيناءجواسيس

وممراتهاالصحراءدروبويعرف،رفحفيمدرسةفراشيعمل4391مواليدمن

أنهإلىإضافةحديد،منقلباويمتلكالتنكرفنيجيدكماجيذا،الجبلية

فيويذوب،فجأةيختفيثمفجأةيظهر،الكلامقليل،كالثعلبماكرخبيث

؟.اتجاهأيوفيذهب؟أينأحديعلمفلاالليلحالكفيوالمدقاتالوديان

فالجاسوس،المستحيلمنوضرب،صعبةبهالإمساكعمليةكانت،لذلك

فيشريفأبوالموسادضابطبواسطة8291عامأولفيتجنيدهتمجيذاالمدرب

التسللاعتاد،الانسحابوبعدسيناء.منالنهائيالانسحابقبيلسبعبئر

كانتإذ،الدوليةالحدودعبوشهرينكلمنتظمةبصفةالإسرائيليللجانب

منطقةوهيسيناء،فيإسرائيلمعللحدودالمتاخمة)ج(المنطقةمراقبةمهمته

بها.العسكريالتواجدمحظور

علىبمساعدتهووعد،ماليةمكافأةنظيوآخرينبتجنيدشريفأبوكلفه

عامروسعى.وتعاونهإخلاصهمقابلمصرإلىهيروينكيلوجرام12تهريب

حيث:والعائليةالماديةمشاكلهمستغلأ-سائقاويععل-حمدانقاعودلتجنيد

زيارةأمربتسهيلعامروعده،المحتلةالأرضفيزوجهامعتقيمشقيقةلهإن
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بسيناء،المصريالعسكريالتواجدلرصدكثيزاالسيارةمعهواستقل،شقيقته

سلفا،معدكميقإلىبنفسهوقادهبل،الأمنيةالجهاتعنهأبلغقاعودلكن

والدهاء.الخيانةمنطويلةسنواتبعدعليهالقبضألقىحيث

جناتيديفورا

صفحتهاعلىالإسرائيليةمعاريفصحيفةنشرت-5991يوليو14وفي

الإسرائيليةالأعمالسيدةتتهممصرفيالأمنيةالجهاتإنيقولخبراالأخيوة

إسرائيل.لحساببالتجسسجناتيديفورا

فيضابطة،وكانتفقيوةروسيةاسرةمنالقدسفيولدتهذهوديفورا

الموسادفيعملتثم،العريشفي6791حربفيواشتركت،الإسرائيليالجينت!

3991عامالقاهرةإلىوجاءتأمريكا،إلىإسرائيلتغادرأنقبلسنواتلعدة

الوطنيةالشركاتاختواقمهمتها،وكانتكبوىأمريكيةلشركةكوكيلة

كفرفيوالنسيجالغزلشركاتخاصة،الكبوىالاقتصاديةوالمؤسسات،المصرية

والإسكندرية.والمحلةالدوار

بعدماالمصريالاقتصاديالمجتمعاخترقتأفنديعمرشركةخلالومن

رجالأحدعنهاأبلغرائحتها،فاحتوعندما.الأبوابجميع!هافتحت

سميكغطاءتحتالموسادلحسابتعملأنهاتبينحيث،المصرييقالأعمال

فقد،وتدميوهالوطذيالاقتصادلضربإلامصرإلىجاءتماوأنها،التمويهمن

للتصديرمجالات!هاستفتحبأنهاالكبوىالشركاتبعضبإقناعبالفعلقامت

تالفةبأخرىالسلعمنالأصليةالعيناتبإبدالتقومكانتلكنهاأوروبا،إلى

إسرائيليةعيناتتعرضوحينئذ،،بالطبعفتوفض،للمواصفاتمطابقةوكيو

سمعةالأفعىبأسلوبوتهدمالإسرائيليةالسلعبذلكفتووج،المنتجلنفس

منآخرنوع،الاقتصاديةالجاسوشةإنها،العالميةالأسواقفيالمصريةالتجارة

مصرمعالسريةوحروبهاودناءاتهاإسرائيلقذارات

))..ممكلفىالسلا!جواسيسفممانح
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المنصورةجاسوس

جديدجاسوسعلىالقبضالأمنأجهزةألقت-6991مارسوفي

عامالتقاعدإلىوأحيلالمصريةالبحريةالقواتفيرقيبايععلكان،لإسرائيل

عاما،48حامد،عليالمنعمعبدالملكعبد،المنصورةجاسوسإنه7891.

مركزالغيط()نوساقريتهأبناءمنكبيوعددضعنللعملإسرائيلإلىسافرالذي

منأكثرإسرائيلفييمكثألامعتاذا،إيلاتميناءفيشيالأعملوهناكأجا،

أيفتا،مغكلوفي.البريطابامنفذطريقعنفيهايسافرمرةكلفيشهرين

مثلالتقليديةالتحقيقاتمعهوتجري،الدولةأمنمباحثتستدعيهكانت

كاملة،أشهرسبعةإسرائيلفيمكثالأخيوةالمرةفيأنهإلا،قريتهأبناء

المخابراتضباطبواسطةفيهاتجنيدهتمالديهيالمرةهذهوكانت

فيمتطوغارقيباكانأنهعرفوابعدما،سهلاصيداوجدوهالذين،الإسرائيلية

7391.وحربالاستنزافحربفيوشارك،البحريةالقوات

كبيو،عبءيقععاتقهمعلى،عامةالجيوشسائرفيالمتطوعونوالرقباء

ضعفهونقاطأسرارهأدقويعرفون،حركتهيمميرونالذينالجيشععادفهم

السرية.فيالغايةوخرائطهوثائقهعلىويطلعون،وقوته

مطالبوأرهقته،وتجارةعملمشاريععدةفيكثيؤاالملكعبدفشللقد

فيالعملفيقريتهأبناءنجاحعنسمعوبعدما،أسرتهوحوائجالمعيشة

فييأملالآخرهووسافرالثراءأحلامراودته،طائلةبمبالغوعودتهم،إسرائيل

ليبيا.فيالكثيوخسربعدمايوفقأن

.)بالمالفأغروهضعفهنقطةعرفواأنبعدالموسادضباطاصطاده..هناك

المختلفة،وأسلحتها،البحريةقواتناعنالمعلوماتمنالكثيرخلالهمنوعرفوا

القطعتسليحوكذا،وتسليحها،المصريةالغواصاتوتحركات،وتمركزها

الجوية)شاوة(قاعدةعنبمعلوماتيمدهمأنمنهطلبواكذلك.الكبرىالبحرية

العسكرية.الأخباروجمعالتجسسأساليبعلىدربوهكما،بالمنصورة

))..مممردالسلا!جواسيسفضانع68
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بمنزلهالأمنأجهزةوعثرت،عليهالقبضحالبخيانتهالجاسوساعتوف

عافا.25بالسجنالعلياالعسكريةالمحكمةعليهوحكمت،تجسسهأدلةعلى

المصريةالصحافةحملاتبعد،إسرائيلإلىالمصريةالعمالةسفرتوقف،وبسببه

التطبيع.ضد

جريدةلتحريرمديراأعملكنتعندمالمكتإيودعاءهندابنتيهزيارةوأذكر

ذلكوكان،حمديصفيةالقديرةالزميلةبرفقةجاءتاحيث(.العربية)الوقائع

ترددوما،أبيهمابراءةفيكبيوةثقةيحملانقصير،بوقتالحكمصدوربعد

الأدلةولكن،مقتلفيالتطبيععمليةلضربالفداءكبش!كونهعنحينذاك

قضاءعلىعرضتكلها-طويلةلفترةوالمراقبات،الصريحوالاعترافالدامغة

!!..هوىعنأحكامايصدرلاعادل

القؤاكلالجاسوس

..وإسرائيلمصربيقالسلاممعاهدةبعدجاسوسيةقصةأغربكانتثم

بالقواترقيببرتبةأيضاكانوالذيعاما()47عثمانسميرالجاسوسقصة

وفي)إيلات(،الإسرائيليةالمدقرةتدميرعمليةفيوشارك،المصريةالبحرية

إلىوأخيزا،وتركياوالمجراليونانإلىالجاسوسلافرلقد.7391أكتوبرحرب

طاباعلىمراتعدةوتردد،المالبإغراءاتأبيبتلفيتجنيدهثمإسرائيل

.إيلاتميناءإلىومنها

يسافرألاقرر،روتينيةأمنيةلتحقيقاتالدولةأمنمباحثاستدعتهوبعدما

لدخولوالغوصالسباحةفيموهبتهاستغلبل،رسميبشكللإسرائيل

نج.كيف..ئيلسراإ

نفسهليجدمتو006لمسافةسبحوا!هدوءالليلوفيطابا،هيلتونبفندقنزل

معهماعلىويحصلون،الأعيقعنويخفونهالموسادضبا!يستقبله.إسرائيلفي

سابحاطاباهيلتونفندقإلىيعودالتالياليوممساءوفي،عسكريةمعلوماتمن

)01.مصرلىاسلا!جواسي!ىفضانح
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الأمنأعيقرصدتهأنإلىمرات7الطريقةهذهوكرر2أحد.يلحظهأندون

عضليشدأصابهوقدإيلاتباتجاهيسبحكانعندما،الثامنةالمرةفيالمصري

لذلك،مكشوفا()عميلأأصبحبأنهأيقنواالذينالموسادضباطفانتشله،مؤلم

علىلديهوعثرللموساد،بععالتهتفصيليااعترافاليعتوفمصرإلىسلموه

السنواتفيتجسسقصةأغرببحقإنها.اليونانفيمكتبهاتليفونات

(.الغواص)الجاسوسقصةعليهانطلقأنتستدعى،الأخيرة

عزا!رمتعبعزا!ر

مؤخزا،مصرفيسقطتإسرائيليةجاسوسية)شبكة(أشهرإلىونصل

جاسوسيةشبكةسقوطقصةإليهاتصللموشهرةجدلا-تزالولا-وأثارت

6991،نوفمبرفيضبطتالديعزاممتعبعزامشبكةإنها.بعيدةسنواتمنذ

بالمنوفية،الراهبقريةابنإسماعيلالحميدعبدعمادالمصريالجاسوسوتضم

فلسطيق.عربمنإسرائيليتيقوفتاتيق

فيالمضيعنأبذاتكفلنفإسرائيل.للجميعبتفاصيلهامعروفةالقصة

خنازيرها،وجوهتبسمتأو،.السلاممعاهداتمعهاأبرمتمهعاتجسسها،

الأرضأصحاببأنناجيداتدركالدي،والشتاتالعصاباتدولةفإسرائيل

وهجمةوثبةستليها،مؤقتةهدنةإلاهيماهذهالسلامومعاهدات،والحق

تتوقعها.لافجائية

.،الشياطيقحيلمنوحيلة،كبرىخدعة،عنهيتحدثونالذيفالسلام

تعيش..لذلك(القوةبغيريستردلنبالقوةأخذ)ماالناصرعبدجمالقالوكما

وإنحتىوينفجر،سيثور..حتما.-العربيالغضبمنبركانفوقإسرائيل

!!.التجسسأقمارأنواعبشتىالفضاءملأت
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الفيلاليلنكليف

الذي(،الفيلاليمحمدفوزي)شريفالمهندسالموسادجاسوسأيفتاهناك

بأرضالكائنمنزلهمن0002سبتمبو7مساءمنمتأخروقتفياعتقل

0002نوفمبو28الثلاثاءيومفياعتقالهنبأوأعلنت3بالقاهرالجولف

نأوبرغم،0991دفعةشمسعينجامعةا!هندسةكليةمنشريفتخرج

عنبحئاالخارجإلىشريفسافرمصر،ببنكعاممديرمنصبيشغلوالده

ألمانيافيإكما)هافيفشلالديالدراسةجانبإلىوالثراءالمال

وتطورت)أرينا(،اسمهاألمانيةيهوديةسيدةإلىتقرب5991عاموفي

الشرقبقسمللعملفرانكفورتفيالألمانيةلاهاميوشركةلمديروقدمتهعلاقتهما

لتكليفهاستعدادالعبويةلتعلمالإسرائيليالثقافيالمركزعلىكلفهوالذيالأوسط

إقناعه"ارينا"اواليهوديةالشركةمديراستطاعالفتوةتلكوخلال.خاصةبمهام

إلىسافر69عاموفيمعها.التعاونوأهميةالأوسط!ا(الشرقفيإسرائيلبقوة

علاقتهماونعتسانشيز"!!روزاهيإسبانيةيهوديةامرأةشباكفيليقعإسبانيا

عميلالروسيشفندي""جريجوريعلىعرفتهثم14/2/79فيتزوجهاحتى

وكريستوفع)تومسالموسادلضابطيقدمهوالذيبإسبانياالإسرائيليةالمخابرات

منها:مهامبعدةتكليفهتموقد

إها.تطويرمنتموماالجيشفيالأسلحةأنواعبيان-

مصر.فيالعسكريةالمناطقبعضتصوير-

سزا.العراقإلىأسلحةصفقاتتصدرمصركانتإذامامعرفة-

معلوماتوإرسال..وتجنيدهمإسبانياإلىللسفرأقاربهبعضبإقناعيقوموأن

الجيشيستخدمهاأسلحةتطويرحولومعلومات..توشكىعنتفصيلية

.المصري

الرازقعبدجمعة-1002يناير15الإثنين-العمال)1(

1)..مصرفيالس!لأ!جواسيسفممانح
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معلوماتعلىخلا)الامنيحصلثغرةفتحفيفشلأنه:الفيلاليويضيف

الموسادوأنوالمالالجنسبإغراءاتتمتجنيدهوأنالمصريةالأسلحةتطويرعن

العسكرية.قدراتهاعلىوالتجسسمصراختراقعلىيعمل

هاشصلطفيوليلى

المعلوماتاستغلالأراد،عمرهمنوالشعرينالتاسعةفيشابمحاموهو

سفارةإلىببيعيا،المسلحةبالقواتتجنيدهفترةخلالعرفهاالديالعسكرية

.بالقاهرةالصهيونيالعدو

قد،بدويهشامالمستشار،العلياالدولةأمنلنيابةالعامالمحاميوكان

لأنهطوارئالعلياالدولةأمنمحكمةإلى(هاشمأحمدلطفي)وليدالمتهمأحال

دولةلدىسعى3002أكتوبر23حتى"32.أبريل01منالفتوةخلالفي

مراتعدةهاتفيااتصلبأنهللبلادالقوميةبالمصالحالإضراربقصدأجنبية

مهمةبمعلوماتوالإدلاءمعهاالتعاونعارضتابالقاهرةالإسرائيليةبالسفارة

منومعلوماتبياناتيتضمنالفاكسبطريقخطاباوأرسلبهاللمسئوليق

مماثلة.أخرىبمعلوماتلمدهمواستعدادهللبلادالقوميةبالمصالحالإضرارشأنها

ضارةأعمالارتكاببقصدنقوذاأجنبيةدولةمنلنفسهالمتهمطلبكما

ألفيقمبلغبالقاهرةالإسرائيليةالسفارةمنطلببأنللبلادالقوميةبالمصالح

للبلاد.القوميةبالمصالحتضربمعلوماتمدهامقابلدولاروخمسمائة

إلىالصحكمةخلا!هااستمعتجلساتعدةمدىعلىالقضيةوتداولت

.الدفاعومرافعةأقوا!همتضاربتوالذين،النفيشهودشهادة

4002،مارس31فيمخففحكمعلىالجاسوسحصلالنهايةوفي

اسمهلطخالذيوالعار،والفضيحةالمعاناةآلاميجتو،عاقا15المشددبالسجن

!!.الأبدإلىوعائلته

))..مصرف!السلاورجواسيسفضانح09
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!!..سوريافيالمدفوناللالم!لكيفضيعة

السوريةالجبهةعلىالتنصت!إسرائيلاستعانت

لتليبق،تليفونعمودأسفلمدفونبجهاؤلاسلكي

اد(2مدارعلىالعسكريةالسورييناتصالاتأبيب

أربعةإسرانيلفأوفدتالجهاز،تعطلوفجأة.ساعة

أمره!،انكشف..ولكق،لإصللأحهفهباطهاخيرةمق

لعدةمهمتهوحقيقةاستبيانفيالسو!يونوفشل

مقالخو!بعقدةمصاباوكاق،أحدهصأنلاإأياو،

فيالقيامةوتقوو،كاملةبالعقيقةاعتر!الظلاو،

دولةرئيسن!جةهيعمتهفأحلىهو..أبيبتل

مأساةوالنهاية..وغ!يبةمثيرةالتفاصيل..إسرانيل

ا!.تصوو.كلتفوق
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منذإسرائيلأمنيؤرقالذيالمفزعالكابوسهي،زالتوما،سورياكانت

مرعلىسوريالاختواقمخابراتهاأجهزةنشطتلذلك.اليوموحتىقيامها

يجتاحمفاجئسوري!هجومتحسباالوسائلكلذلكفيمستغلة،السنوات

قوتها.ويفتتإسرائيل

ضباطأربعةعلىالقبضالسوريةالقواتألقت5491عامأكتوبرمن12وفي

للقيامالإسرائيليةالعسكريةالمخابراتبهمدفعت،أراضيهاداخلإسرائيلييق

رئيسزوجةشقيقابنبينهممنوكان،والخطورةالغرابةفيغايةسريةبمهمة

منهربوابأنهمالبدايةفيالأربعةادعىزفى(.بن)إسحاقالإسرائيليةالدولة

جباناوكانأحدهملكن،رواتبهمضعفعلىاحتجانجاالإسرائيليالجيش

وأثناء،الانفراديحبسهمنلينجوبالحقيقةمعترفاصرخ..الظلاميخاف

!!للإسرائيلييق..صاعقةمفاجأةتحدث..محاكمته

لمدفونازلجهاا

اختراقبهاتستطيعناجحةوسيلةالإسرائيليةالعسكريةالمخابراتاتبعت

التنصتمنخلا!هامنتتمكنسوريا،فيالعسكريةالتليفونيةالاتصالاتشبكة

علىالعسكريةالوحداتبيقا!هواتفعبريدورماعلىساعة24طوال

التنصتجهاززرعتعندماوذلك،دمشقفيالرئيسيةالعملياتوغرفةالجبهة

ولعدةالجهاز،هذا.القنيطرةمدينةمنبالقرب)1(التليفونأعمدةأحدأسفل

عن!همكاشقا،السوريةالعسكريةالتحركاتبأسرارإسرائيلأمدسنوات

.خداعأومناوراتدون،بلحظةلحظة،وكبيرهاصغيوهاالأمورمجريات

لتكشففكهمحاولةعندذاتياينفجربحيث،اللاسلكيالجهازتلغيمإلىالإسرائيليةالاشخباراتعمدت)1(

تلغيمه،ابطالبعدالجهازفكمنتمكنالموريينالفنيينأحدلكن،لريةعملهطريقةتصبحبحيث،أجزائه

نأبعد،5591عامالجهازبتفجيرقاصواالسوريةا!!ندءعناصرأنكذنجاالإسرائيليةالمماررنشرتحينفي

أسفله.الموجوداللغمتأمينعنعجزوا

39))..سوربافيالشوناللاسلكمفضيعة
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الحيلة)هذهإسرائيلمخابراتتلجأأنبحسبانهميكنلمفالسوريون

العسكرية،اتصالاتهمفيالشفرداستخدامفيحرصتاأكثريكونوال!أيضا،الماكرة

الحيوية.والبلاغاتالتحركوأوامرالاتصالأسلوبتغييوأو

الاتصالعلىتعتمدكانتالسوريالجيشقطاعاتأندهنتةوالأكثر

كلجعلمما،العامةالقيادةمنالجديدةالشفرةمصطلحاتتلقيفيا!هاتفي

القيادةتحتاطأنالحالاتهذهمثلفيفالمتبعللعدو.تماقامكشوفةالأسرار

بشفرتهاالجيشقطاعاتوتبلغالسمعاستراقلمحاولاتتحسباالعامة

وماحدثماهذا..ولكن،اللاسلكيأوا!هاتفخلافأخرفبوسائلالجديدة

الاتصالاتأسرارفكفيبعدفيماتسببالذيالأمروهو،بالفعليحدثكان

يونيههزيمةالحتميةالنتيجةلتكون،الثلاثالجبهاتعلىالعربيةالعسكرية

6791

والقرارالترقب

وارتبكت،العملعنسوريافيالمدفون)1(اللاسلكيجهازتوقف..فجأة

منالمنهمرالمعلوماتسيلتوقفبسببالإسرائيليةالعسكريةالاستخبارات

أو!هما،إهما،ثالثلااحتمالانهناككانالموقفوبتحليل.السوريةالجبهة

يكونأن،وثانيهماالجهاز،وأبطلتالسركنتفتقدالسوريةالقواتتكونأن

بالسلكقطعأوالذاتيالتليفوندائرةفيخللنتيجةبعطلأصيبقدالجهاز

.الأرضبباطنالمدفونبالجهازالموصلالتليفونأعلى

علىإنذارادونالنارفيهايطلقعسكريةبمنطقةالتليفونعمودلوجودونظرا

تضعأنالإسرائيليةالمخابراتعلىلزاماكان،الخطأبطريقولويدخلهامن

آخرجهاززرعمنإذنمفرلا.ذلكتعذرفإن.للعملالجهازليعودماخطة

القيادةبين،العسكريا!هاتفخطفصليستطيعالجهازإن،فيهمبالغبثكلائيليةالإسالمصادرفيذكر)1(

وليسإلرائيلمصدرهاالسوريةالقطاعاتإلىمزورةعسكربةأوامرلتعرير،الجبهةعلىووحداتهاالسورية

دمتقفيالقيادة
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علىبناخالرأياستقر)أمان(لخبواءمطولةاجتماعاتوبعد.أخرىبمنطقة

تيأسحتىأشهر،ثلاثةعنتقللالمدةالانتظارضرورةعلىالأولالاحتمال

أمرلاستكشافبمحاولةإسرائيلقيامفيالأملوتفقدالسوريةالمخابرات

الجهاز.

عشرةلاثنتىجيدبشكلإرسالهبثالجهازواصلأيامخمسةوبعدلكن

بغيروتوقفإرسالفييوماوعشرينلثلاثةهكذاواستمر،توقفثمدقيقة

هوحدثماأنعندئذالإسرائيليونفأيقنوخمد،تعاما..سكتأنإلىانتظام

قبلمنخدعةوجودبالمائةمائةبنسبةواستبعدواالجهاز،فيعطلمجرد

الاقتراحوكان،وجرئ..سريعحلفيالتفكيوإلىالأمربهموانتهى،السورييق

الجهازلإصلاحسراللعبورمتخصصفريقبإيفاد

الهلعرحلة

درجةعلىعسكرييقضبا!أربعةاختيرالعليا،الموافقاتعلىالحصولبعد

عليهمعرض،الاتصالاتوهندسةالإلكتوونياتمجالفيالخبرةمنجذاعالية

والتخفيالعبوركيفيةعلىسريعتدريبوبعد،بأجزائهفألموامنتابقاجهازا

اتصالوجهازوبوصلةللموقعخارطةحملوا،الطوارئحالاتفيوالتصرف

السورية،الحدودعلىنقطةلأقربأخذتهمجيبسيارةاستقلواثم،لاسلكي

والخطر!والخوفالمغامرةرحلةبعدهالتبدأ

نصفوقطعواالحدودعبرواالدامسالليلظلاموفي)1()ميتة(منطقةفي

قبضةفييقعواألابحذرساعيق،ا!هدفمنطقةوبيقبينهمتقريباالمسافة

لوجودتحسبارخوةأرضتايطأواوألا،تتوقفلاالديالليليةالدورياتإحدى

فوقهاويمرواالصخوريتحسسواأنعليهمكانذلكوعلى،أرضيةألغام

الجبليةالزراعاتبداخلاختبأواالفجروقرب.قدمفوققدقا،متتابعيق

الرحلة.بقيةليكملواالليليجئأنإلىالمنتشرة

7391عاموفي.الأطرافعنددائقاالرقابةتضفحيثمثلآ،حرالةنقطذيبينواقعةمنطقة)1(

إلىمنهعبرتكوبريرأسوأقامت،والثالثالثانيالجيثينبينالفاصلةالمنطقةإسرائيلاشغلت

الدفرلموار.بثغردعرفماوهو،للقناةالغربيةالففة
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أقدامووقع،تقتربأصواتاوسمعواإلادقائقبضعمخبأهمفيرقدواإنوما

)ها.عددلا

يتجهعجوزراعيسوقهالماعزمنفقطيع،الموقفهولمنالفزعتملكهم

وضعفيهكذايظلواوأنيتحركواألازملائهفيأحدهمهعس.ناحيتهم

الماعزذعرتاوعندها.أحدهمتدوسوكادتحوإهممنالماعزمرت.الانبطاح

إسرائيليبضابطيبدوماعلىاصطدمإيقافها،الراعيحاولولمامسرعةوجرت

مطلقامذعوزاالراعيفيهب،بالعبويةويصيحالأخيوفيخطئفوقهوسقط

اتجاهكلفيشاردةتجريأغنامهتاركا،للريحساقيه

الائثمواك!ق

ألغاموجودلعدماطمأنتمنحنيةأشباحأربعةهناككانتالفجرغبتقفي

ضجيجا،الدنياويملأالسكونيبددالماعزثغاء.المنطقةعنبعيداتقفزفأخذت

فيتسعىمضطربةبشريةأرجلثمانيةبينما،الفضاءفييجلجلالراعيوصراخ

الضبا!أنإلاالممتازةالبدنيةلياقتهموبرغممستور.مخبأعنباحثةهلع

الخوفهاجستزحلمالسريعةفقفزاتهم..الجنونمنبحالةأصيبواالأربعة

جرذانأنهمأو،داميةأشواكفوقحفاةوكأنهملحظتئذشعرواإذ،لديهم

بيقاستقرواالخلفإلىكيلومتربعدوعلىأنجذا.منهفرارلامحكمشركإلىتقاد

المنطقةمنهائلةمساحةكشف!همتتيحعاليةجبليةبمنطقةكثيفةأعمثاب

أمامهم.

بيقأحدهمقدمانزلقت،استواتيجيمخبأعنيبحثونكانواوعندما

قائدهمكانالنهوضعلىيساعدانهزميلاهوبينما.ساقهفانكسرتصخرتيق

نأإلىوانتظرةجرىبمافيهيخبوهمأبيببتللاسلكيااتصالاتيجري

وصرخبالقيادةاتصالهالضابطأعاد.الخلفإلىزحقابالانسحابالأوامرجاءته

موضخاالحدود،إلىانسحابهملتأميقالعسكريالدعممنهمطالبارؤسائهفي

بالأمرالردفجاءه،الحركةيستطيعولاساقهكسرتالفريقأفرادأحدبأنإهم

3.زياددونالسابق
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يؤكدالمصابزميلهأنينبينماالجهاز،وأغلققرفاالفريققائدبصق

النجاةفيالأملمصابيحكلوانطفأت..ا)هلعخيمهكذاالأمر..تنفيذاستحالة

الشمس.أشعةانبعاثمع

العصار

فأطلع)العزيزيات(مخفرإلىوصلأنإلىمذعوزايجريالماعزراعيظل

الضابطأبلغالحالوفي.بالعبويةصراخمنسمعهومارآهبماالمناوبالضابط

)مسعدة(.منطقةمنبالقربإسرائيلييقمتسلليئبوجود)القنيطرة()1(قيادة

جنديسبعمائةنحوقوامهامسلحةسوريةقواتحاصرتقياسيزمنوخلال

فيماطمصفحةعربةوثمانونأربعةتتقدمها،الدائرةيشبهماوشكلوا،المكان

يأأغلقتاوقدكيلومتواتعشرةقطرهامنطقةتمسحانعموديتانطائرتانتحلق

المتسللين.!هربمنفذ

بينما،الأربعةالإسرائيلييقمنتقتوبكانتا!هادرةالمجنزراتأصوات

والصدورحو!همتضيقالدائرةوباتت..ترهمفلما!هليوكبتومكمنهمفوقحلقت

حلقومهم.منأقربأضحىوالموت،تلهث

هشم،السورييقأيديعلىينتظرهمالذيالمجهولبالمصيوأيقنواعندما

الترابفوقههالثمتالصخوربيقحفرةفيبهوألقىاللاسلكيجهازقائدهم

مستسلميق..الأيديرافعينبالوقوفالثلاثةرفاقهأمرحسرةوفي،والعنتب

الجيشمنهربوا)جنود(بأنهمالركيكةبالعربيةيصيحثم،السوريةللقوات

سوريا.فيوالأمنالحمايةويطلبونالإسرائيلي

استجوابهمجرىوهناكالقنيطرةفيالفرعيالقيادةمكتبإلىحملوهم

دمشق.فيالعامةالقيادةإلىأرسلواثم،مبدئيا.

ذإالأردنواريعلىوالمثرلمحةالجولانمنطقةفيالفل!طينيةللحدودمتاخمةسوريةمدينةأكبر.القنيطرد)1(

القنيطردوتثتهر.الثرقناحيةمنحورانسهلعلىتثرفبينماغرنجا،طبرياوبحيرةالحولة3بحيرتقع

مياهها.ووفرةتربتهالخموبةوذلكالمثمرةوالأثجارالحبوببزراعة
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ودهاءبمكرعلقاالناسأكثرفهمالسوريينعلىالحيلةلتنطليتكنلم

وادعواورتبهمهوياتهمأنكرواالسوريةالعسكريةالمخابراتمبنىوفياليهود،

الجيشفيالضباطمنالسيئةالمعاملةإلىإضافةالإجباريةبالخدمةضاقوابأنهم

فيأملهمتحقيقمنتمكنواأنإلى.للهربكثيراخططوالذلك،الإسرائيلي

السورييقبينهانئةحياةفيآمليق)1(إسرائيلمغادرة

وراض!

منهمالحقيقةلانتزاعالمتصلالتعذيبآلامالأربعةالضباطقاوم..باستماتة

أنواعأقسىتحملعلىجيذادربواقدأنهمذلك2اعترفوا.أووهنوافما

نأالسوريونكادالديللدرجة،وأساليبهدرجاتهبشتىالبدنيالتعذيب

ضابطالكن،الإسرائيليالدفاعجيمث!فيالخدمةمنا!هربادعاءهميصدقوا

أخيوة،حيلةفيفكرالادعاءبهذاأصلأيقتنعلماليهودبأساليبخبيزاسوريا

ومنع..مظلمة..ضيقةالأرضبباطنزنزاناتفيانفرادياحبسهمتمفقدوعليه

أحدهمصراخالحراسسمع..الليلوفيالأولاليومنهارطوالالطعامعنهم

الشديد:بالخوفمشحوناوكان

شيءبكلسأعترف..البابافتحوا-

إصرارهوازداربشيءاعترففماالمحققإلىواقتادوهالبابلهففتحوا

)الإنكارالمراوغةعلى

دقائقبعدهلغاالصراخعاود،بابهاعليهوأغلقوازنزانتهإلىأعادوهولما

صراحة:نطقهاحتىالبدايةفيلصراخاتهيستجيبوافلم،معدودة

منأخرجونيهنا..منأخرجوني..إسرائيليمخابراتضابطأنا-

.وسأعترفالظلام

ضلواوقدالحدودحرسقواتيتبعونبأنهمللسوريينادعواالاربعةالفبا!أنالإسرائيليةبالمماررجاء)1(

الطريق
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الحالوفي،يرتجفمعروقافوجدهبنفسهالمحققإليهذهب،المرةهذه

حبسهيتمبألاوعدمقابلعندهمابكلسيعتوفإنهقائلأللمحققكلامهوجه

ومظلمة.مغلقةزنزانةفي

ووعده،الإسرائيليالأسيومنالغريبالطلب!هذاالسوريالضابطتعجب

بدأشديدوبهدوء.الكاملالصريحاعتوافهبعدطلبهسيلبونبأنهممؤكذا

الاستجواب

اسمك؟:س

الأصل.عراقييهودي،يعقوبيمناحيممايرج

؟عمرك:س

عاما.27ج

الإسرائيلي؟الدفاعجيثىفيالعسكريةرتبتك:س

السوداء(.)الفرقةفي..العسكريةالمخابراتفينقيبج

؟العسكريرقمك:س

569129ج

العسكرية.وحدتكموقع:س

عتليت.جنوبج

بها؟كلفتمالديالمهمةما:س

دفنتهقدالإسرائيليةالمخابراتكانت،مرسللاسلكيجهازإصلاحج

،والقنيطرةدمشقفيالعامةالقيادةبيقمايصلتليفونعمودتحت

الإسرائيلية.السوريةالحدودعلىالعسكريةالوحداتوبيق

؟العمودهذاموقعأين:س

)1(.(القنيطرة-)مسعدةطريقغربيصبيغ()تلعند:ج

الأراضيعمقفيكيلومتزاعئرلبعةبعدعلىغيث()عينقريةأراضيفيكانالمدفوناللاسلكيأنتردد)1(

بالمخور.مملوءةمهجورةمنطقةفي،السورية
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؟العمودموقعخريطةخبأتمأين:س

زميليهشمهالذياللاسلكيمعدفنهاتمحيثالحفرإحدىفيممزقةج

لكماستسلامناقبل

؟.وأدواتأسلحةتحملونكنتمهل:س

إضافية،خزنوأربعةالحفرةنفسفيأتوماتيكيةمسدساتأربعة.نعمج

بطاريةأيفتامعناوكانت،طبيةوأدراتوطعامومياهرخناجروبوصلة

المدفونالا،سلكيلجهازغياروقطع

3؟الحفرلمكانإرشادنايمكنكهل:س

عندهاعتقلناالذيالمكانمنقريبةفهي!بالتأكيدأعرفهاأنا.نعمج

(نجأمامهبهم)جنرتبهمهيوماشملاؤك؟هممن:س

رئيسوالدد!الإسرائيليةالخابراتفيضابطكاستلانتس()جاكهذاج

وهو،)كاستلانتس(الشهيرالإسرائيليالموسيقاروعمه،مستعمرة

.متفجراتخبيو

الإسرائيليةالمخابراتفيضابط(،مورس)ماير،المجموعةقائدوهذا

ليهودالصييونيةالجمعية!ئيسموزسبنيامينمنكلوشقيق

الحكومةفيالحساباتدائرةرئيدلىموزسوالدكتور،رومانيا

الإسرائيلية.

إليهوأشار،رعباالمحمروجههعضلاتونفرتالأخيرالضابطارتعد

قائلا:يعقوب

الإلكترونياتوخبير،الإسرائيليةالمخابراتفيضابط(إيلان)أوريوهذا-

إسرائيل.فياللاسلكيأجهزةأحدثومبتكرالعبقرقي

:أردفترددوبعد

رئيسووالدهزفى(،بن)إسحقالإسرائيليالرئيسزوجةهيعمته-

فيالوسطىالمنطقةقائد(إيان)زفىالجنرالوعمه(،شموئيل)كفارمستعمرة

الكنيستعضوة)إيلافيت(السيدةوأمه،الإسرائيليالدفاعجيش

))..سورلافيالدفوناللاس!كيفضيعة001

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيالقيامةوقامت..زميلهمبهاعترفماأمامالثلاثةالضباطانهارحينئذ..

قبل،منبهاحلموامابشريةكنوزالسورييقأيديبينلأنوذلك،إسرائيل

إسرائيلعلىالمستحيلةشروطهمفرضنت!كلأيمجالأيدعلابماويستطيعون

تحقيقها.منثقةعلىوهم

الجبهةإلى

أنواعأطيبإليهموقدم،البعضبعضهمعنبعيذاثانيةمرةعزإهمتم

بالاستحماملهسمحبعدماثانيةمرةالإسرائيليالضابطوسئل،والشرابالطعام

نتاءكيفماوالتدخين

وبسهولة؟اهكذا.الاعتوافإلىدعاكالذيما..يعقوبيماير:س

تحملعلىالإسرائيليةالمخابراتفيأتدربوأناشواتمنذا.سيديج

أحديعرفهلاالذيولكن.لأيامالنوموعدموالجوعوالألمالتعذيب

ومظلم.مغلقمكانفيحبستماإذاتماماأنهاربل.أخافأنذي

الوحيدد)1(.ضعفينقطةهذه

المهمة؟فيإنجاحفيللمعاونةالسوريةالأراضيداخلشركاءلكمهل:س

يستطيعلاعسكريةمنطقةإليهابعثناالديفالمنطقة.،سيدييالاج

دخو!ها.مدنيونعملاء

كلمةيعرفونلامنكموثلاثةالسوريةالعسكريةالملابسارتديتملماذا:س

تجحدةواعربية

حاجةدونالمهمةإنجازبإمكانناأنالإسرائيليةالمخابراتاعتقدتج

الماعزراعيلولاكبيوةكانتنجاحنافيفالثقة،العربيةيعرفونلضبا!

حسباننا.فييكنلمالذي

تجرلمإ-ائيلكانتوإذا،معروفنفسيمرضلا!اسا54م553ءأ!هالمغلقةالأماكنمنالخوف3عقد()1

منظومةفيكبيرخللفهذا،الخارجإلىمهامفيإرصا!همقبلاشخباراتهاأجهزدلرجالكاملةاختبارات

علىوبمالضفيالقبخىألقىعندصا،7391عامثانية3مرالخطأهذاتكرارإلىذلكبعدأرلىماوهو،عملها

في3بدورواعترف،صراخهوتعالىبالفزعأصيبانفراديةزنزانةفيسجنهوعند!آربيلدانييلال!!رانيليالعميل

)اكتيادوعملية326(،3170صمناهيكلاحراسمنالأولالجزء)راجعلإلرائيلاليورانيوملرقةضملية

الكتابمنالثانيبالجزءجاءتالديليلمهامعفيالمغربيالجرلون
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أرح!الموق

الحفرةحيثإلىالسورييقالضباطمنكبيوعددبرفقةيعقوبيمايرأخذ

قصاصاتوترتيبلصقفأعادواإليهاأرشدهموهناك،بهابمعداتهمألقواالدي

ستيقعمقعلىالحفروبعد،المقصودالتليفونيإلىالعمودواتجهواالخريطة

44ك!37أبعادهالخشبمنصندوقايغلفمطاطيكيسعلىعثرواسنتيمتؤا

دقيقسلكمنهيمتدالمطور،اللاسلكيالإرسالجهازبداخلهسنتيمتوا92ك!

ا)هوائية.التليفونبأسلاكليتصلقمتهحتىالخشبيالعمودبدنفيحشر

هوليسالجهازهذابأنبصعوبةاعترفإيلانأورياستجوابوعند

أعمدةأسفلالأرضباطنفيمدفونةأخرىأجهزةهناكوأن،نوعهمنالوحيد

تلكمواقعأوخرائطيعرفلاوأنه،مختلفةأماكنفيالعسكريةا!!واتف

فيملفاتهابفتحيسمحلاأنهحتى،للغايةسريبشكلالمدفونةالأجهزة

بأنإيلانيعتوفكمافقط.ومساعديهالعسكريةالمخابراتلرئيسإلاإسرائيل

،ال!جاورةالعربيةالبلادمنأخرىأماكنفيشبيهةأجهزةتستخدمإسرائيل

بهاالمسلحةوالقواتالعسكريةالقياداتبتحركاتتامعلمعلىلتكون

معلوماتعلىالحصولإيلانأوريمعكثيواالسوريةالمخابراتحاولت

تحملدوراتوبرغم.الإسرائيليةالتنصتأجهزةتطويركيفيةعنوافية

فيالثمينةللمهمةإرسا!!مقبلالأربعةالإسرائيليونالضباطنا!هاالديالتعذيب

وبمعلوماتخطيوةباعتوافاتوأدلوا،النهايةفيرضخواأنهمإلا،سوريا

عناالمعلوماتمنبالمزيدالسوريةالمخابراتأمدت،السريةفيغايةعسكرية

إسرائيل.اسمهالذيالغريبالكيانهذا

فقدإسرائيلفيأما،التحقيقمرحلةطوالالمطبقالصمتسورياالتزمتلقد

وجدت،إسرائيلييق)جنود(أربعةاختفاءإلىيشيرمقتضبعسكريبيانصدر

بعدعلى،الحاصبانينهرشرقي)الحولة(سهلفيالعسكريةالجيبسيارتهم

خطفاحتمالأنالبيانوذكر.السورية-الإسرائيليةالحدودمنقصيوةمسافة
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جثثهمعلىيعثرلمحيثوارد،أمرالسوريةالقواتبواسطةالأربعة)الجنود(

الأربعة،الجنودأنالإسرائيليالعسكريالبيانوأضاف.الثبوتيةأوراقهمأو

دعواماوكثيوا،للجنديةكراهيتهمعنهمعرف(العسكريةلوحداتهمذكر)دون

التمرد.إلىزملاءهم

صمودقدرةفيتعتقد،البيانإذاعةوقتحتىالإسرائيليةالمخابراتكانت

أحدهم.انهيارفيشكأدنىلديهايكنولمالسوريةالمعتقلاتفيضباطها

الجنود(الإعادةمحاولةفيالدوليالأحمرالصليبوفدرمشقإلىوصلوعندما

ضباطأربعةعلىالقبضنبأقبلهارسعياأعلنتقدسورياكانت،ا!هاربيق

التحقيقرهنوأنهم،التجسسبغرضالسوريةالحدودعبوواإسرائيليين

السوريالبيانوكشف.دمشقفيشكلتعلياعسكريةمحكمةأماموالمحاكمة

دوليحرجفيالإسرائيليينأوقعمما،الحقيقيةالإسرائيليينشخصياتعن

الفشلذلكبسبب،الإسرائيليةالمخابراتمجتمعداخلارتباكوحدث،بالغ

عائلاتإلىينتمونضباطأربعةعلىالقبضوإلقاء،بالعمليةأحاطالذيالذريع

الدولة.فيرفيعةمناصبذات

ذإ،طويلأوقتاالإسرائيلييقللضباطالسريةالعسكريةالمحاكمةتستغرقلم

صدرقدبالرصاصرميابالإعدامحكقاأنيوقا43بعدفجأةسورياأعلنت

عاما،92،إيلانأورييستطعلم،الحكمإمداربعدالثالثاليوموفي.بحقهم

شراييقبتمزيقالانفراديةزنزانتهداخليأشافانتحر،ومعاناتهمشاعرهمكابدة

حرم،عمتهصورةالأمريكيةالصحفونشرت)1(الطبيةنظارتهبعدسةيده

السجنفيزنزانتهداخلالانتحارقائمةفي)2(رقمالإسرائيليةالاستخباراتفابط+لاأع7!اإيلانأوري)1(

فيرقبتهمننفسهوعفقحبلأمنهصنعفراشهمنقماشااقتطععندما،5591عاميناير26فيإيلانانتحر

كانوإن)إصائيل(،لوطنهخائناليسإنهبالحفر،الحائطعلىوكتب،مثنوقاليموتالمجننافذةحديد

ديممبر21وفييوفا!3بهقبله.إ!.النفسيمرضهبسببأمرهاوأفثىالمهمةتنفيذفيفئللأنهالموتي!تحق

الاعتقالصدمةبسبب،بالقاهرةالالتئنافجنداخل،بينيتماكسزميلهيدهشرايينبقطعانتحر،5491

بكتابنا(جاءالذيالمخزيةالمفقة:فملفيالتفاصيل)انظر.الإعدامحكممنوخوفاالفاجن

301)01.سورياقال!فوناللاس!كيفضيعة
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لازوجهاجوارهاوإلىتبكيالحدادبملابس،زفيبنإسحقإسرائيلرئيس

..؟!يفعلماذايدري

الثلاثةالإسرائيليينالضباطفيالإعدامحكمتنفيذالسوريةالسلطاتأرجأت

يفدكبوىلساحةفجأةدمنتسقوتحولت،صراحةذلكتعلنأندونالباقين

ألاالسوريةالحكومةيرجون،المختلفةالعالمدولمنرسعيونمسئولونإليها

عشرسبعةعنإسرائيلتفرجأنمقابل،الثلاثةالباقيقفيالإعدامحكمتنفذ

ماليةتعويضاتدفعإلىبالإضافة،إسرائيلعلىبالتجسسمتهمينسوريا

تلكلكلالإصغاءرفضواالسورييقأنإلادولار.ملاييقخ!سةإلىتصل

نأللجميعالواضحمنوبات،الإسرائيليةللمغرياتآذانهموأغلقوا(.الوساطات

وتحولت،وأخرىساعةبيئمافيهمالإعدامحكمتنفيذفيجادةسوريا

تنفيذبوقفتطالبأبواقإلىالأرضيةالكرةأرجاءفيالإنسانحقوقمنظمات

كانتالديوالسياسيةالمعنويةالمكاسبوبرغمالعقللصوتوالإصغاءالحكم

لنواياها،تحديددونالملفأغلقتأنهاإلا،ذلكمنسورياعليهاستحصل

ومستقبلها.أمنهاتمسالديالكبرىبقضاياهاوانشغلت

الموقيتمنى

الإسرائيليونالفبا!نزل!دمشقمنبالقربالحصيق)1()المزة(سجنفي

لمالذيكاستلانتس()جاكعداماآمالهويدفنآلامهيجتومنهمكل،الثلاثة

لنالإسرائيليةالاستخباراتأجهزةبأنمجنونهاجسلازمهإذ،ييأس

وستسعىتمر!لحظةكلفيخائرةبأعصابالموتينتظرونهكذاتتوكهم

لإنقاذهم.،ناجحةعسكريةبعمليةحتقا،

تهشلياليمعتقلعلىمنهجزحفيلثتملهـفيلجنومووأكبرها،لوريالجونأشهرالمزدصجن)1(

إيليالشهيرالوسادعميلسجن،المعتقلمنالنفملالبنىهذاوفيكبار؟سوريينل!يالييناعتقالحالات

6591.عامالمرجةبميدانإعدامهحتىكوهين
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لديهينخفضالأسابيعتلوالأسابيعمرتوكلما،الواهمخيالهلهصورهكذا

ثلاثةقبلتزوجهاالدي)جونايدا(ولزوجته،لإسرائيلالعودةفيالأملمؤشر

دائمةبحاجةأنهاجيدايعرفكانسوريا.إلىالمشئومةرحلتهمنفقطأشهر

تفتقدبأنهافظيعإحساسراودهاةسر،فيالطويلةالمدةتلكمروروبعد!!إليه

الإحساسهذا..رجلأيأحضانفيوسترتميتحتاجها،هامةكثيوةأنتمياء

،بالأرضرأسهضاربازنزانتهفيفيتمرغ،بعقلهويذهب..ويبكيه..يعذبهكان

.والجنون..الظنونمنبهرحمةبإعدامهطالبماوكثيوا

لهتسببالمكسورةساقهكانتعليهالقبضألقىعندما(موزس)مايرأما

أثناءبشدةتؤلمهساقهوظلتأبذايعترفولمآلامهقاومذلكورغممبرحةآلافا

ففيعلاجها.فيضعيفاالأملكانذلكبعدالطبتدخلوعندما.التحقيق

ساقيهفيهايرىالديالأخيوةالمرةكانتبدمتنقالعسكرقيالمششفى

متجاورتيق.!.ممددتيق

انكمشالذييعقوبيمايرعندكثيرةمفاهيمتغيوتالآخر..الجانبعلى

العراقية!الحكومةإلىصفحاتعدةمنرسالةكتبثمتطويلةلفترةنفسهعلى

لهوالسماح،الإعدامحكملإلغاءالسوريةالحكومةلدىالتوسطفيهايرجو

رسائلهوتكررت..مغادرتهعلىندمالذيالأولبلدهبالعراقسجنهمدةبقضاء

الأمل.يفقدأندون،العراقإلىالمضموننفستحمل

(1)الإسرائيليةالرواية

سوريةتعسكريةدوريةبواسطة،الأربعةالإسرائيلييقالضباطاعتقالعند

علىالعثوروأمكن،بحوذتهمكانتأشياءمنالتخلصإلىعمدواأنهملوحظ

الإلكتوونيةالأجهزةوإصلاحلصيانةومعدات،الخفيفةالأسلحةقطعبعض

الدقيقة.الغيارقطعبعضمع

وإيلي،دانويوري،ايزنبرجدينيستأليف(العالمفيالإصائيليةالإرهابأفعى)الموياد.كتابعن)1(

م.4002دمثق-الدينعلاءدار.دتهالعبدورفيقهيونسمنتخبترجمةلانداو

))..سوربافيالمدفونال!وس!كيفضيعة
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مقرإلىالمشتركةا!هدنةلجنةرئيسجاستونالكولونيلوصلالتالياليومفي

علموبعدما،الأربعةالإسرائيلييقعنللاستفسارالقنيطرةفيالسوريةالقيادة

سراحهموإطلاقإ(،)!معهمالتحقيقعدمطلب،التحقيقرهنبوجودهم

لديها،العربالأسرىبجميعلاستبداإهممستعدةإسرائيلأنمعلناإ(،فوزا)!

لكن.السوريةالشروطجميعوقبولالمناسبالاعتذارلتقديمأيفتاومستعدة

.الحالفيطلبهرفض

اتصالاتهاأجنبيةلدولسفاراتعدةأجرت،الحادثةمنأيامعدةوبعد

سراحإطلاقبهدف،بدمشقالأمريكيةالسفارةسيماولاةالسوريةبالخارجية

العرضوهو،ذلكلقاءالمالمنضخقامبلقاعرضتحيث،الأربعةالأسرى

دمشق.ورفضتهالمتحدةالأممهيئةأيفتابهتقدمتالذي

معقولية:واللاالمبالغةمنشيءفيالروايةوتضيف

للسلطاتأنفسهموسلمواشخصتاعشرسبعةتسللأيامأربعةخلال-

وكان،الأربعةالضباطبهاحتجزالذينفسهالسجنإلىنقلواحيث،السورية

و)موريس،ا!هاجانامنظمةقادةكبارأحديهودا(،بن)شلوموالمتسللينأشهر

حربضباطكبارأحد(شماسو)يوسف،اليهودالجواسيسأحد(حكاك

بأحدوسيلةبأييتصلواأنهؤلاءتسللمنالقصدوكاناليهود،العصابات

)1(،المدفوناللاسلكيعنشيءبأيالاعترافبعدمتحذيرهمأجلمنالأربعة

نفوسهم.فيالاطمئنانروحإشاعةنفسهالوقتوفي

الأربعة.هؤلاءيخفيهخطيزاسزاهناكأنالسوريوناستنتجذلككلمن

سيماولاالسر،إلىالوصولدمشقفيالعسكريةالاستخباراترجالحاوللذلك

أنهمزععهممثل،بهاالتمسكالأربعةحاولالديالادعاءاتجميعبطلانبعد

تلقينهمتمماوهوالحدود،حرسمنعسكريةوحدةأفرادوأنهم،الطريقضلوا

إسرائيل.فيقبلمنبه

لأن،القمةهذهلترويجداعهناكيكنولم،سوريمحدربأيتردولمبالمرةمنطقيةغيرهذهالتسللرواية)1(

عليهامتفقمسائلمناككانتوبالتاليشيء،كلتوقعالعملياتهذهمثلفيالمخابراتأجهزةعملأساسمن

معادية.أرضعلىبعملياتالقيامعندعديدةاحتمالاتهناكطالما)ها،وخطط
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المؤلفخيال

جاءأنإلى.فائدةبلاالمحققونوتغيوطويلةأياقامعهمالتحقيقاستمر

الأسلوبإلىتوصل،الطباعهادئ،والفراسةالنفسيةبالنواحيخبيرمحقق

أجلهامندخلوأالديالمهمةبسريعترفالأربعةأحدلجعلاستخدامهالواجب

السورية.الأراضيإلى

لاإسرائيلأرسلتهمالذينالجددالمتسللينأنأيفاالجديدالمحققلاحظ

منتطلبعباراتبالعبريةعليهاويكتبونإلاالسجننواحيمنناحيةيتوكون

هامأمرهناكأنعنينمبمابشيء)1(،البوحعدمالأربعةالإسرائيليينالضبا!

كبيوبعددذلكسبيلفيضحتلذلك،انكشافهمنإسرائيلفيالقيادةتخشى

معنوياتهم.ورفع،الأربعةالضباطتحذيرمهمتهمكانت!ا،رجا!من

منظرهكانفقد،الأربعةأضعفهو،المحققلاحظكما،إيلانأوريكان

إسرائيل.رئيسزوجةقريبفهووالاعتزاز،الدلالعلىيدل

بالعبرية،المياهدورةفيعباراتبكتابةوأمر،فراشهالسوريالضابطاستغل

دورةإلىإيلانذهبوعندما.اعترفلأنهخائنكاستلانس()جاكأنمفادها

المحققمقابلةوطلبويتوعد،يشتمراحجدارها،علىكتبماوقرأالمياه

إحضارعلىالضابطفوافق)موزس(،زميلهبمقابلةلهيسمحأنعليهألححيث

زرعتالمكانأنحيقفيبالأمانلإشعارهماعنهماالحراسوأبعد،إليهموزس

)2(.التحقيقبغرفةمتصلةدقيقةتنصتأجهزةبه

فأمسكإ()!الحراسمنخاليالمكانأنوجداوموزسإيلاناجتمعولما

له:وقالبزميلهإيلان

تتركأنالمعقولغيرفمن.الإ-ائيليةبالروايةجاءماسذاجةمدىاكتمئافالقارئكستطيعبسهولة)1(

داخلأو،عامميدانفييتحركونوكأنهمالسجننواحيجميعفييتحركونالمتسللينهؤلاءالسوريةالملطات

!!..بالواقعلهصلةلاخيالأيعدبالروايةجاءماإن.بيوتهم

طلباتهموتجاببحريةويتحركون،حراسةوبلا،حديديةقيودبلاالأربعةالأصرىتحورالروايةأنلاحظ)2(

.فوزا
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الجهاز.سرإلىالسورييقوأرشداعتوف"جاك".إن-

:يقولوهوبعنفأمسكهموزسلكن

حسبتماقاالحكايةهذهتنسىأنيجب..؟عنهتتحدثجهازأي-

الأوامر.

شيء..؟بكلعلمعلىوأصبحواالسورييق"!جاك."أخبوبعدماالفائدةوما-

.الخصوصبهذافمهيفتحألامنهوطلببقسوةموزسأئبه

عصدي،وانهيارهياجحالةفيإيلانأنوأدرك،سمعبماالمحققاكتفى

التحقيقأنوأخبوهإيلاناستدعىفورهومنالسر،معرفةفيذلكفاستغل

عرفوابعدما!زملائهءسراحهإطلاقيتمسوفوقريباالانتها،،علىشارف

مكانه.عنللإرشادجاكاصطحابيتمسوفالذيالجهازبسر

ولم،الوقتمنطويلةلفتوةطبيعيةبصورةبينهماالوديالحديثاستمر

نأالمحققاستطاعوهكذا.للغايةثمينةبمعلوماتيدليأنهيعلمإيلانيكن

أحدثمنيعد،للتنصتجذاغريبإليكترونيبجهازيتصلالأمرأنيكتشف

أحدمنبالقربالأرضباطنفيمدفونالجهازهذاوأن.الأمريكيةالأجهزة

العربيالجيشقيادةعملياتغرفةبيقيربطالذيالعسكريا!هاتفأعمدة

طولعلىالمنتشرةالسوريةوالقطاعاتالوحداتقياداتمع،دمشقفيالسوري

ا!هاتفخطمعبوصلهالإسرائيليةالمخابراتقامتحيث،الجبهةخط

.السوريالعسكري

رئيممتاللوزرا،ل!يكق

القيادةبيقا!!اتفيةالمكالماتالتقاطهيالجهازهذامهمةأنالمحققعلم

الطريقةوبهذه،إسرائيلإلىلاسلكياونجتهاالجبهةعلىووحداتهاال!ورية

الأوامرجميعبأولأولأتعرفأنالإسرائيليةالمخابراتبإمكانأصبح،المبتكرة

الأماميةالوحداتتقاريروكذا،السوريبالجيشالمتعلقةوالمعلوماتوالتعليمات
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أوامريمررأنيستطيعالجهازأنكما،ودائمفوريبنتكلالقتاليووصفها

بالطبع.إسرائيلمصدرهاالسوريةالقطاعاتإلىمزورةعسكرية

ليسالحديثالإلكتوونيالجهازهذاأنإيلانمنالمحققعرفكذلك

خطوطعلىأخرىأماكنفيمثلهتستخدمإسرائيلوأن،نوعهمنالوحيد

نأهوالسوريةالأراضيإلىالأربعةتسللسببوأن،العربيةالجيوشهواتف

وضعحيث،لإصلاحهجاءواوقدمفاجئعطلأصابهقدالسريالجهازذلك

محاولةعندينفجرذاتيتفجيوجهازأسفلهفي،الإغلاقمحكمصندوقفي

به.العبث

الكندقيا!هدنةمراقبحضرهاجتماغاالسوريالمحققعقد،التالياليوموفي

بالجهاز،المتعلقةالمعلوماتجميععلىاطلعأنهوأعلن،الأربعةوالإسرائيليون

إطلاقثمومن،القضيةوإنهاءلإزالتهمكانهإلىإرشادهممنهميريدوأنه

بإفشاءزميلهيتهممنهمكلوراح،الأربعةبيقشجاروقعوهنا!(()!سراحهم

السرأفشىالذيهوأنهإيلانوأدرك.العسكريةالأسرارأهممنيعدالذيالسر

الخطير.

ا!هاتفأعمدةأحدحولبالحفرالسورييقالجنودمنعناصرقامت

موزسأعلنذلكعند.اللاسلكيالجهازظهرالمتونحوعمقوعلى،الميداني

منوطلبسليقا،الجهازوإخراجالانفجارمنومنعهاللغملعزلمستعدأنه

ينويموزسأنالسوريالمحققشكعندئذ.منهالاقترابالثلاثةزملائه

الغضبعلاماتوكانت،السجنإلىزملائهمعبإعادتهفأمرالجهازتفجير

الأربعة.وجوهعلىظاهرةوالغيظ

وكان،نفسهبشنقإيلانأوريقام،الانفراديةزنزانتهوفينفسها!الليلةفي

استياءعمالإسرائيليةالأوساطعلمتولما،5591عامينايرأواخرفيذلك

الأحمرالصليبمنجثمانهلتسلمديانموشىبرئاسةرسميوفدوحضرشديد،

(.يعقوب)بناتجسرعبو

901)(00سوريافيالم!فوناللايم!كيفضيعة
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وأصيبت)1(،إسرائيلوزراءرئاسةفيمنصبهلافونبنحاستركأيامبعد

!!.العمليةوهذهلافونعملية:بفشلينالإسرائيليةالمخابرات

فيإسانيلفيللوزراءرئيئايكنلملافونلأنذلك،والجهل،بالكذبالليئةالإسرائيليةبالرواية4جامكذا)1(

العربيالقارئليكتثف،وكذبهالإصرائيليالمدرجهلننقللكننا،للدفاعوزيزاوقتهاكانبل،الأياممنيولم

!.!(ال!ابقالحدرمن701صفحة)انظر.بنفسهذلك

1)..موصرطفىالدفوناللاسلكيفنميعة011
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الأسري!الإسرائيليينالطيارلقفمميعة

ا!..سو!يا

أكفأمقثلاثةالسو!يونأسر،0791عاورفي

الإفراجلمبادلته!والثمترطوا،الإسرائيليينالطيارفي

العدو.معتقلاقفيالعربالسجناءعق

دإإسرائيلول!ت،بالرفضالشرو!مأقوبلت

مقوتمكنت،لبناقفمهالنفوسضعا!مقأعوانها

استدرجواسوريينعسكريينفمبادثلاثةخطف

يتراجعل!ذلكمقوبالرغ!.الجنوبجبهةلتفقد

..النهايةوف!.السابقةلثمروطه!عقالسوريون

!!والر!.الاسقسلاوعلىإسرانيلأجبرت
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سريلأا

الروحلرفعتصعيدهاقمةفيالاستنزافحربوبينما!0791عامفي

وسوريا،مصرفي،العربيالجينت!كان،6791يونيونكسةبعدالمنهارةالمعنوية

بإقامةالثغراتسدمحاولأ.العمقإلىالمعاديةالطائراتتسلللمنعجاهذايعمل

تتوبصالديالجويةالدفاعاتنتبكةوتنظيم6،وسام3،سامالصواريخحائط

وضعفيلتظلالأسمنتيةقواعدهاتجفأنقبلبأولأولأوتقصفهاإسرائيلبها

.منازعبلاالعربيةالأجواءعلىوا!هيمنةوالقوةالسيطرة

الجويالدفاعرجاللدىالنفسيةالعقدةلمحوالعسكريونالقادةجاهد

أيةعلىالنيوانفتحعادةوأصبحت،يونيه5منذعالقةولازالتفيهمالراسبة

والطائرةالمعاديةالطائرةبينالتمييزوعيعلىتغلبنحوهممقتوبةطائرة

واإالربالمفاجئالقذفأسلوبللعمقتسللهفيالعدوواستخدمإا(.الصديقة

جدا.المنخفضبالاقتوابالراداريةالثغراتمستغلأالسريع

العدوطائراتأنوهو،الغرابةفيغايةأمزاخبيوسوريضابطلاحظ

الحربيةالمطاراتمنالإقلاعفيجويتشكيلأفييبدأعندماتنطلقالاعتراضية

لكنمرد.ككتحركاتهمعنمعلوماتتممربفيالشكساورهلقد.الخلفية

لأجهزةإسرائيلامتلاكاكتشفتالعسكريةوالمخابراتالاستطلاعأجهزة

السوريةالطائراتعجزت،الجولانمرتفعاتفوقجذاحديثةومراقبةاستشعار

إلىالعدوولجوء،متعددةهيكليةراداريةقواعدلوجودضربهاعنهجماتهافي

.أخرىتبادليةمواقعمعمستمربشكلأجهزتهأماكنتغيير

كلفيمراقبةمراكزعدذضرببضرورةللطيارينالأوامرصدرتذلكوعلى

اختواقالسوريوناستطاعوبذلك.واحدةلمرةبضربهاالاكتفاءدونهجمة

8491.القاهرد-العربيالمحتقبلدار.فوزيمحمدأولالفريقسنواتالثلاثحرب)1(

0011سوريافيلأسرياالاسراني!يينالطيارلنفضيعة
113

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العدوطائراتمنخوفدون21()ميجبطائراتالإسرائيليةالجويةالدفاعات

الالكترونيةأجهزتهاستحدثالإسرائيليالعدوأنلوحظولكن.الاعتواضية

للسيطرةالإلكترونيوالتداخل،والتشويشللاستطلاعأمريكابهازودتهالدي

العربية.القاذفةللمقاتلاتالأرضيةالتوجيهشبكةعلى

ملاحظةالكفءالضابطاستطاع،مستفيضةعسكريةودراسةتحليليةوبنظرة

12ميجطائرات4منجويتشكيلينطلقأنفماالتعقيد.شديدآخرأمر

معهيشتبكحتى،الرئيسيالتجمعلوقايةكمظلةالروتينيةالحمايةلأغراض

)الميجطيرانزمنانتهاءمندقائقبضعقبلمقاتلةطائراتبستالعدوطيوان

بواجبالقائمينالطيارينوقدرةزمنناحيةمنمتكافئغيرقتالفي21(

للسورييقبالنسبةخاسرةالنتيجةوتكون،الروتينيةالحماية

المتكافئةغيرالجويةالمعاركعنمفصلةتحليليةتقاريرالسوريالضابطأعد

راداراتشاشاتأنوهيواحدةنتيجةإلىفيهاخلص،الإسرائيليالطيوانمع

دقائقلبضعفينتظرالممر.علىتنطلقوهيحتى21()الميجأنفاستلتقطالعدو

ميراجطائرات6منسربإثرهافيوينطلققاعدتها،إلى21()الميجعودةقبل

معللاشتباكطيارينبانتقاءتعليماتصدرتالفور..وعلى.طياريهبأكفأ3

الطائراتعلىوينقضالمجهزالتشكيلينطلقبحيث،الميراجسرب

يتوقعها.لامفاجأةفيالإسرائيلية

الكفةورجحتللعدو،الجويا)هجومنظمأربكتالمحكمةالخطةهذه

منكبيزاعدذاالعدووخسر،الأخرىتلوواحدةطائراتهتساقطتعندمالسوريا

بصواريخها21()الميجقصفتهاالجو،فيطائراتهمبهمانفجرتالأكفاءطياريه

عداما،منهاالقفزمنيتمكنواقبلعا)جو/جع51،!(ا)أتولالطرازاتالمعدلة

السلطاتقبضةفيأسرىووقعوابالبراشوتالقفزاستطاعواطيارينثلاثة

0791.يوليوفيالسورية

))..سلابافيالأسركلاسرانيليئ21الطيادلقفضيعة114
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الإسرائيليالجوسلاحطياريوأكفأأمهرمنكانوا،وللحظ،الثلاثةهؤلاء

يعجزالديالصعبةالقتاليةالمهامتنفيذإليهميعهدحيث،الإطلاقعلى

الدفاعاتاختراقفيالأكبوالدور!هموكانأدائها.علىالصغارزولؤهم

لأهدافالمهاجعةالتشكيلاتوقيادة،والمصريةالسوريةالجبهتيقعلىالأرضية

البلدين.فيالعمق

قبولإلىبإلحاحسعواالذينالإسرائيلييقلدىسيئوقعالحادثلذلككان

نأأدركواإذ0791.أغسطس8فيالمؤقتالنارإطلاقلوقفالأمريكيالمشروع

أسلوبهمعنالكثيوعرفواالاستنزافحربمنسنواتثلاثمدىعلىالعرب

نأكما.خداعأومفاجأةأوابتكارأيمنحرمواوبذا،وتكتيكاتهمالقتالفي

الحقيقية،العدوقدراتمعرفةللعربحققالمدةتلكطوالالاشتباكدوام

مماا!هدنةطلبعلىالعدووأجبوالإسرائيليالجنديمنالخوفجدارفانهدم

أرضعنللدفاعوتخطيطهاقواتهقدراتفيوتشككه،معنوياتهخفضعلىأثر

تملكهالا

ي!تعذيببلى

سقطمسكيق(،)الشيخإلىكيلومترا25لمسافةتمتدمنطقةدرعاشمالفي

و)دانيعاقا،03،التشكيلقائد(كازان)يكتوئيل:الثلاثةالطيارونبها

عاقا.92،(أهارونو)أدمون،عاقا03،(فولسكي

وأوراقهبسلاحهمحتفظينبالحبالوكبلوهالأهاليبهأمسك..الأول

رأسهخلا)هاشجواالساعةثلثمدةضرباأوسعوهثم،بحوزتهالديوالأجهزة

بسياراتهم.الجيشرجالوصلأنإلى

الأشجاربيقخائفايعدووأخذالبراشوتمنتخلصفقد..الثانيأما

الجافالعشبمنبكومةيتغطى)ميساء(تدعىريفيةصبيةولمحته،والزروع

الحقلزاويةفي

تزحفوظلتيرها.فلموانحنتاللوزشجيراتبتقليمتقومالصبيةكانت

تجوبكانتعسكريةسيارةلتعترضكالسهمانطلقتثمبعيدامترلمائدي

00151)دسلا؟الأسريالإمرفي!يينالطيا!لنفضيعآ
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القائدفاتخذ.شاهدتبماقائدهاوتخبوالعدو،طياريعنبحئاالمنطقة

فوقوانقضواشديد،بب!زاحفينبفريستهيتوبصالذيالأسدوضعوالجنود

بعشرةبعدفيماالحربيةوزارةمنكوفئت)ميساء(.الثميقبالصيدللفوزالكومة

سورية.ليوذآلاف

اليوموفي..يوميئلمدةالإطلاقعلىأثرلهيظهرفلم،الثالثالطيارأما

الحفر،بإحدىمطوياالباراشوتعلىعثروا،للمنطقةدقيقتمشيطبعدالثالث

.الحفرةمنمقربةضلىمهجورمهدمبيتصوبتتجها!هاربحذاءوآثار

رفيعدخانخيطالجنودأحدلمحدقةأكثروبنظرة3،فائدبلاالمكانداهموا

كانتمطموسةحفرةفيبهوأمسكواالأمرفأدركالأرضمنينبعثمتقطع

الذيسيجارتهعقبوكانالمهجور،للبيتالصحيللصرفكخزانتستخدم

كشفه.فيسببادخانهيبعثمشتعلاظل

لسقو!وكان.يضربوهألابالعبويةيرجوهمهلعفييصرخالأسيرأخذ

مائةفهناككبير..معنوينمربمثابةالسورييقلدىأسرىالثلاثةالطيارين

قاومواالذينالمدنييقمنبعضهم،إسرائيلمعتقلاتتضمهمسورياوسبعون

دبلوماسيةمساعورفضقبلمنالعدوتعنت،النتيخوجبلالقنيطرةفيالعدو

كبارعنالإفراجأيضتاورفضبل،ذويهمإلىرسائلهمبوصولللسماحعديدة

الديطائراتهمبداخلجثثهمتفحمتطيارينتسعرفاتمقابلبينهممنالسن

سابقة.معاركفيالسوريةالأراضيفوقأسقطت

دونأياملعدةانفراديةزنازينفيالثلاثةالطيارينالسوريونحبس

معهمواستخدمواوالسجائر،والعصائرالطعامأنواعبأفخروأمدوهم.استجواب

الأمريكانالطيارينمعقبلمنالنازيوناستخدمهالتعقيدفيغايةأسلوبا

الثانية.العالميةالحربفيالمأسورين

1)..سوريافيالأسريالإسرانيليينالطياربنفضيعة116
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)سكراف(العريفدونهمامعانقرأتعالوا..؟!بالضبطتمماذانعرفولكي

ابتكروهالذيالأسرىاستجوابأسلوبعنالألمانيةالحربيةالمخابراتمن

(.تعذيب)بدون

سكراف)1(:يقول

أيةإلىاللجوءدونوحدهالنفسبعلمالتوسلهوبهنقومالذيالأساسكان

مراكزفييلقنونالحلفاءطياروكانفمثلا..الضغطأوالتعذيبوسائلمنوسيلة

نأ!همقيلكماالأسر.فيوقعواماإذابهايتصرفونالديالطريقةعنالتدريب

علىيرغمواحتىبشدةوعقابهمتعذيبهملاحتمالنفسيامستعدينيكونوا

وبالنساءبالشرابسنخادعهمفإننا،يعذبوالمإذاحتىبأنهلقنواكماالكلام

علىبالإجاباتعندهايفصحوندرجةإلى،صلابتهمتنهارحتىالجميلات

الأسيو،عليهايكونالديالنفسيةالحالةمدىندركأنعليناوكانأسئلتنا.

امتهانهم،أوتعذيبهممنفبدلا.يتوقعكانمماتماماالعكسعلىفنتصرف

مذهل.باحتواميعاملونكانوا

مؤديامرة005منأكثركعبيضارباالانتباهوضعفيمنتصباقمتلقد

،المقاتلاتطياريمنالأمريكانللأسرىأوضاعهاأمحفيالعسكريةالتحية

وبشاشة:بأدبقائلاللأسيونفسيأقدموكنت

بسؤالكممكلفوأناسكرافالعريفأناالرائد.سيديأوالملازمسيدي-

الثلاثة:الأسئلةعلىتجيبأنفلك..يجلسأنلسيديهل..أسئلةبضع

؟سيديسيجارة2.ذلكخلافشيءولافقطورتبتكورقمكاسمك

خلامةوهي،الوكيلفوزيمحمودبقلم،الممريةالنصرلمجلةتارفي()بدونملحقفيجاءتالقمةهذه)1(

التحقيقهيئاتأمامالألمانيةالحربيةالمخابراتمن)سكراف(السابقالعريفأراهاالذيالر!يةالثهادة

منمئاتمعللتحقيقهيئةأمريكافيشكلتفقدألمانيا.وهزيمةالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدالأمريكية

أ!رهمعقبالحربيةالألراروإدشاءبالخيانةمتهمينوكانوا،الحربفيأسرواالذينالأمريكيينالطيارين

وأللفربيتعرضوالمأنهمعلىأكدواكماسر،بأيتفوهواأنهمجميتانفوالكنهم.واللواخللأوامرمخالفة

هيئاتإحدىامامللمثولسكرافالعريفاستدعاءتملذلكأقوالبأيالإدلاءعلىيرغموالموبالتالي،التعذيب

لثهارتهكانوقدأشر.طيارلكلاستجوابهبعديرفعهاكانالديالتقاريرشأنفيلاشجوابهبأمريكاالتحقيق

11الطيارينهؤلاءلاحةتبرئةفيالأثرأكبرهذه

171)..سوريادالأسريالاسراني!يينالطيارلنفضيعة
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سكراف:يضيف

وقد،مدنيةثيابامرتدياآخرينمعأسبرات()1()جاكطيارأولالملازمأسر

كالتالياستجوابهمضىثمالثلاثةالتقليديةالأسئلةعلىأجابذي

؟الإنجليزيأوالأمريكيبالطيرانخاصالرقمهل:س

.أقوللن..آسف.ج

القنابل؟قاذفيمنأومقاتلطيارأنتهل:س

وطنك؟فيالمنزليعنوانكما:س

الأسيرأمام)وكان.لكيحلومااختر..؟سيجارةتتناولأنلكهل:س

.(.بريطانيةوأخرىأمريكيةسجائرعلبة

شكزا.:ج

.(أمريكيةسيجارةالأسير)يتناول

بهم؟الاتصالالأحمرللصليبيمكنحتىإليكالناسأقربمن:س

إجابةلا:ج

؟تقودالطائراتمننوعأي:س

جأسف

رتب..؟علاماتلديكهل:س

الهجومأثناءفيالقاذفاتبعضلحرا!مقاتلةطائرةيقود،عاقا21عمرهأمريكياطيازااسبراتكان)1(

بالمظلة،للقفزفاضطرطائرتهبمحركعطلحدثفرنسافوقمامكانوفي.ألمانيةعسكريةومواقعمنثآتلقصف

إنجلتراإلىلزاترحيلهفيوبدأوامدنيةثياتجاوألب!وهأخفوهالسريةالمقاومةجماعاتمنأفرادتلقفهحيث

لعسكراتترحيلهتمللفرنسيةإجادتهعدموبسببالألر.فيوقعلكنه،الانضبحربهيعبرزورقبواسة

لاستجوابه.الألرى

)001سوريافيالأسريالإسرانيليينالطيا!فىفضيعة811
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فقدتها.فقدلا..ج

وحدتك؟رقمما:س

إ.!آسف.ج

وأين؟طائرتكأسقطتمتى:س

!.أجيبلن:ج

نجالإجاباتهذهبمثلأقتنعأنذيتعتقدهل:س

أقوله.ماعنديليس:ج

بهتثبتمالديكوليسالحلوما،الضابطسيديياإذنعندكماذا:س

ماتدعيوأنكأمريكيجاسوسمجردتكونلالماذا؟طائرتهسقطتطيارأنك

وحدتككرقمعنكالمعلوماتبعضتعطيناأنيجب؟إعدامكمنخوفاتدعيه

يمكنناحتىالجاسوسيعرفهاولاالطياريعرفهاالديالفنيةالمعلوماتوبعض

جاسوسمجردأو،حربكأسيريعاملعسكريكرجلإما،أمركفيالبت

؟بالرصاصرميافوزاالإعداممصيره

شيءأيلديليسج

التحيةلهوأديت،وجوههعلىالأمرويقلبليفكرتركته:سكرافيضيف

.قراءةولاأحدمعحديثفلا.تامةعزلةفيحجرتهإلىعائذافخرجالعسكرية

كانتوإن.بالخارجمارؤيةيمكنهفلاشفافغيرزجاجهاالنافذةوحتى

بدونطويلأوقتاقضىالذيفالإنسانجيد،وطعاممريحوفراشمدفأةبالغرفة

شخصأيمعللحديثميلاأكثريصبحفإنه،وقتهبهيشغلشيءأيعمل

وذا.نحوهويبدييقابله

الذينطيارالخمسمائةمنمعلوماتعلىالحصولقطأحاوللمفإنذي

أشعرهكنتلقد،والبدنيالنفسيالتعذيبأوالتهديدأوبالضغطاستجوبتهم

بكلتمدنيالحربيةالمخابراتوكانت.وبكرامتهبسلامتهباهتماميتماما

0011سو!يافيالأسر!الأسرفي!يينالطيارينفضيعة
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ملفاتخلالمنورؤسائهوحدتهوعنعنهبهاأواجههالديالحيويةالمعلومات

أناسمعيتعاملأنهالأسيوالطيارفيدركجمعها،تمالمعلوماتآلافتحوي

منوأنشيء.كلووحدتهوقوادهوقطاعاتهجيشهعنيعرفونأذكياءمهذبيق

علىأحرصكنتأنذيكما.كذلكأصبحالأمرأنطالماالحديثتبادكالأدب

للدفاعمندفغاوعيبلانفسهالأسيريجدالحديثمنصيغةفيسؤاليأجعلأن

زملاءهأوكفاءتهيمسشيءأيعن

الطريقةالسوريونواستخدم..الأسرىمعهتلرأيامالألمانتعاملهكذا

أنهمشكبلايدركونكانواالذيناليهودالأسرىمعتعاملهمفينفسها

اللصوصمنعصاباتمجردهمبينماا.الحقأصحابالعربيحاربون

تراثأوواحدةلغةتجمعهمأندون،اغتصاتجافلممطيقاغتصبت

وعنوطنوعنأرضعنبحتاالأرضأقاصيمنجاءوابلواحد،حضاري

مصيو.

بئرغطاعبانكشافالثلاثةللطياريناستجوابهمعندالسوريونفوجئلقد

وفوجئوا!إليهاالحاجةأمسفيهمالديالعسكريةالأسراروبالمعلوماتيفيض

إسرائيليوزيرلزوجةالأصغرالشقيق(،فولسكي)دانيوهوأحدهمبأنأيضا

ويتزضمبالكنيستعضوفأبوهأهارونأدمونأما.جوريونبنعهدفيسابق

ممكنةرقعةأكبرباحتا،لالمطالبينأكثرومن،الفلسطينييقضدمتشددةجبهة

لإسرائيلضمهاوإعلانالعربيةالأراضيمن

ماتكالسايريق

تحريرنحوانفراجةالأفقفيبدتوقدباطمئنانيشعرونالسوريونبينما

موجةبسببأيامهمأسوأيعيشونالعكسعلىالإسرائيليونكان،أسراهم

برئاسةفلسطيقلتحريرالشعبيةالجبهةبهاتقومالديالمدنيةالطائراتخطف

الجبهتيقعلىالقتاليةطائراتهاسقو!معتزامنتوالدي،حبشجورجالدكتور

البلدين.لدىأسرىطياريهاووقوع،والمصريةالسورية

011.سوربافيالأسر!الإسردنيليينالطيارلنفضيعة021

http://www.al-maktabeh.com



الثلاثةالإسرائيليينللطيارينالسوريينأسربعد،0791يوليو22ففي

إطلاقفيالخاطفونونجحأثينا.إلىرودسمنركابطائرةاختطافتم،بأيام

ومذابحالأسودأيلولمأساةحدثتسبتمبووفي،فلسطينييقفدائيينسبعةسراح

قبفةواشتدت،الأردنفيالفلسطينييقضدارتكبتالديوعجلونجرش

طيرانلشركاتطائرات4خطفتمعندماإسرائيلضدالفدائيةالعمليات

عليهاوكانإسرائيلكلالرعبوعم،الأرضعلىنسفهاجرىمختلفةعالمية

سوريارفضتبعدماخاصة،بهالتحفتالذيالخزيمنالسيلهذاتوقفأن

لقدطوأشكلونعسقلانمعتقلاتفيبسجنائهاالأسرىالثلاثةالطيارينمبادلة

إفراجفيتلخصتالديمطالبهمفيالسوريونوتشدد..الآنالموقفانعكس

السوريينإلىبالإضافةسجونهافيالفلسطينييقالأسرىمنالمئاتعنإسرائيل

المعتقلين.

ولقمقأبطال

الموقفجمودلكسرأسلوتجايرواولم:السوريللتعنتالإسرائيليونصعق

وجوههم.ماءتنقذجريئةمخابراتيةبعمليةالقيامسوى

مساعدهمعالعسكريةالمخابراترئيس(ياريف)أهاروناجتمعالفورعلى

المنوطيقضباطهوكبارالتنصتوحداتقائدبوراتبنيوئيلالجنرال

العليا،القيادةورغبةعامبشكلالموقفعليهموعرض،الخاصةبالعمليات

السورييقجمودتكسرخاصةبعمليةالقيامعلىنفسها،مائيوجولدابمباركة

فيخسائرودون،الإسرائيليةللشروطالرضوخعلىوتجبوهم،وتشددهم

.لأرواحا

صاخلا!نوقشتا.الاستخباراتأجهزةقياداتبيقمطولةاجتماعاتوبعد

ذويسورييقضباطخطفعلىبالإجماعالموافقةإلىانتهوا،مختلفةتصورات

926للوحدةيوكلأنعلى،اللبنانيالجنوبفي)أصدقائهم(بواسطةشأن

العملية.تنفيذ
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الخاصةالعملياتفرقأشرسمنالوحدةهذهتعد،المراجعتقولوحسبما

)سايريت)1(اسمهالعسكريةالمخابراتفيقممقاوتتبع،الإسرائيليالجيثىفي

الدفاعقواتمنتقريباقطاعولكل.،ء3ء7!5!7اةكاط(ماتكال

تعذي:هذه(ماتكال)سايريتأنالاإ،بهخاصةسايريتوحدةالإسرائيلية

وتعرف،الأركانلرئيسالمباشرةالقيادةتحترسمياوتخضع،النخبةنخبة

الاستخباراتلتمكينتأسستالديالعليا(الكوماندوز)وحدةباسمأيفنا

الجيوشخطوطخلفخصوصتاالتنفيذ،حيزفيخططهاوضعمنالعسكرية

)2(.العربية

الأكبرالشقيق-نتانياهوا)جوناثاناستدعى،7291أبريلآخروفي

فريققيادة(ياريف)أهارونإليهوأوكل-السابقالإسرائيليالوزراءلرئيس

الجنوبمنأحياء،،السوريينالضبا!خطفمهمةسيتولىالذيالكوماندوز

إسرائيل.إلىاللبناني

عاشجشعمرابجده،قلببلافظعتيدمجرمنتانياهوجوناثانكان

أولادهأورث،مجتمعهوسطواحتقارهالمدقعفقرهوبسببليتوانيا،فيمدهوشا

،هناك.0291عامفلسطيقإلىبهموهاجروالإجراموالخبثالمكردماء

)نتانياهعهوعبويااسفا،جوناثانوالد(صهيون)بنزيونبن،ابنهاختار

4891.عامتناملأعبرياقاموستاونشرصنفمنأولوهوالقه()هبة:أي

لخيانةواالفقر

عامأمريكاإلى،الصعبةالمعيشيةالظروفبسبببأسرتهنتانياهوهاجر

أبيبتلإلى6491فيفعاد،هناكجوناثانلابنهالحاليرقولم،6291

.)اشطلاع(تعذيالعبريةاللنةمنمشتقةكلمة:)سايريت()1(

1991.بيروتوالنثر.للدراساتالعربيةالمؤصة.رافيفدان-ميلمانيوليالوصاد.أمراء)2(
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لسايريتانضمبعدما6791عام)توتي(تدعىيهوديةمجندةمنليتزوج

جلوأعطاهبعملهفانشغل،خاصةلفرقةقائذاأصبح7191وفي،ماتاكال

نظافةلسيارةسائقايعملمغربييهوديحزوجتهخيانةهزتهبعدما،وقته

أبيب.تلبلديةتتبع

وانشغل..صدرهفيومعاناتهآلامهوحبسالأمرعلىالمخدوعجوناثانتكتم

قدمهاملأيةاستعداذاوذهنيا.ابدتياجنودهلياقةعلىللحفا!فرقتهبتدريب

فريقهجمع،اللبنانيالجنوبلمهمةليستعداستدعودولما.فجأةبهايكلف

.بالتحركأمزاأعطيأنإلىالوحداتإحدىفيبهوعسكر

لدموكل!االخنولر

المستقبل،أجلمنالمستمرالتحطيطعلىالإسرائيليةالمخابراتحرصت

الذينلعملائهاآمنةوساحةلعملياتهاخصبامكاناالوقتذلكفيبيروتوكانت

تعتبواليهوديةالعقيدةولأن،المزيفةالجنسياتمختلفةسفرجوازاتيحملون

فيالدينيةالصبغةويحملمشروغا.،أمزااستخباراتهاأجهزةعملفيالجنس

تمحيثنسائهاأجملالموساداستغلت،السحيقالتاريخعبو،المقدسةكتبهم

فيوتصويرهمصغار،ومسئوليقبموظفيقحميمةعلاقاتلعمل،لبنانفيزرعهن

الدولة،فيرفيعةمناصبتبوأواماإذاحتى،الإنسانيالضعفحالاتشتى

ماوهو،لبنانفيإسرائيللمآربوإخضاعهم،القديمبالماضيمواجهتهمتتم

حيقهؤلاءإيقاظويتم(،النائمون)الجواسيسلقبمخابراتياعليهيطلق

لصالحها.سريةبمهامللقيامإليهمالحاجة

مواقعهمفيالخونةهؤلاءبعضخلالمنالإسرائيليوناطلعأنحدثوقد

لرغبةنظرا،البقاعسهلفيالسورييقالعسكرييقتحركاتعلى،الحساسة

علىمتخصصةكوادروتدريب،تسليحهملتقويةالسوريةالمساعدةفياللبنانييق

عسكرييقخبواءثلاثةإيفادلذلكوتقرر،دمشقمعبالتنسيقالفنيةالأجهزة

))..سورلافيالأسريالاسراني!يينالطيا،ينفضيعة
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الخططلوضع،الجنوبفيالاستراتيجيةاللبنانيةالمواقععلىللاطلاعسوريين

المناسبة.الدفاعية

إلىالثلاثةالسوريينالضباطاستدراجلبنانفيالعملاءمنالإسرائيليونطلب

رتمأحياء،خطفهم!هميتسنىحتىالجنوبفيعليهاالاتفاقتممنطقة

واتفق،الأرواحفيخسائرأيةدونالعمليةلإنجاحالطرفينبيناللازمالتنسيق

السوريين،سيوكبهاالديالسياراتوموقع،الموكبسيوخطعلىبينهمافيما

المسلحة.الحراسةوعرباتالمرافقيقسياراتوكذا

لحد)2(وأنطوانحداد)1(سعداللواءينأمثال،الخونةهؤلاءكان

الإلرائيليةالاستخباراتيةالسيطرةتحت،المسيحيةالكتائبوميليشيات

مرتباتشكلفيالموساد،أموالمنعليهيتحصلونكانوالماونظزا..الكاملة

صهيونيأيمنأكثرلإسرائيلإخلاصاأبدوافقدونساء،وهداياشهرية

السوريينالعسكرييقتسليمعمليةتكنل!الكاولالولاءهذاوبسبب.متعصب

ليملأويتسعيطوللبنانفيالخونةفتاريخالمستحيلأوالنتاقبالأمر

.مجلدات

الثلاثةالسوريينبزملائهماللبنانيونالضبا!اتجهالمقرر،الزيارةموعدوفي

الخونةتمهل،تقريبابكيلومتوينالمحدددالنقطةوقبل.الجنوبصوب

الحراسة.سياراتترافقهميتقدمونضيوفهمتاركيقبسياراتهم

لبنانجيشوأسعنهانشقثمالحبنانياالجيشفيضابفاكانلإسرائيلعميللبناني:حدادلعداللوا،)1(

فرنماإلىوغادرلبنانتركأنلبثمالكنه.الجنوبيلبنانجمههسريةقيامأعلنثم،لإصائيلاليالمرالجنوبي

8491عامبباريسومات،لحدلأنطوانحملبماالجملتاركاشاسيكلاجن

لبيلها.فيوتفحياتهخدماتهوبرغم،إلرائيلمنجزءاالجنو%فينفوذدمنطقةاعتبر.لحدأنطوان)2(

تلفنادقبأحدذليلأليعيثى3بجلدفهربةلبنانجنوبمن0002مايوفيالمفاجئبانمحابهاإلرائيلخذلته

بتهمةبلبنانيحاكمالآخروالبعض،حذوهحذادالبعض،مقاتلآلافثلاثةمنالمؤلفجيثهأماأبيب

الخيانه
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دهشسلفا،والمحددعليهالمتفقالمنحنىعندالسياراتظهرتوعندما

استخداممنيتمكنواأنوقبل.فجأةأمامهمرأوهلماالثمانيةالحراس

مختبئاكانالذقينتانياموجوناثانفريقطلقاتمنوابلانطلق،رشاشاتهم

أماالفور..علىالثمانيةالحراسوفتل،الكثيفةالجبليةالأشجاربعضخلف

استخداممنيتمكنواولمبسوء.،منهمأحديصبفلمالسوريونالضباط

زولئهم.فيللحظةيشكوالملأنهمسلاحهم

وجهعلىالإسرائيليةالمنطقةداخلإلىالمذهو!فيغارقونوهمواقتيدوا

7291يونيو15ظهرالواحدةالساعةفي،السرعة

جوناثانعققهكذا(.النوعهذامننافذةعبقريةعملياتإلىبحاجة)إننا

فقط()1(إسراتيلفيوليس،مكانكلفيأعداءنانقاتلأن)يجب:مضيفا

النفسيةالعرب

اللبناني.الجنوبفيالإسرائيليالعدوجواسيسلخيانةالسوريونغضب

المشاكليصغدوال!،مرتبةخيانيةمؤامرةالعمليةهذهوراءأنفيثقتهموبرغم

اعتقدواالذيناليهودأقلقببرودالاختطافحادثمعوتعاملوا،اللبنانيينمع

مختطفين()ثلاثةمقابل(أسرى)ثلاثة:الواقعبالأمرستقبلدمشقبأن

حلإلىالتوصلفيفشلت،الوسيطةالدوليةالدبلوماسيةالقنواتأنإلا

بأنواعتوفت،والمختطفيقالأسرىمشكلةلإنهاءالطرفينعليهيوافقمرض!

ولو،بمختطفينحربأسرىمبادلةمبدأبشدةويرفضونغاضبونالسورييق

عسكرييق.كانوا

الإلرائيلي!الكوماندوزفريؤضمنوكان،7691عام)عنتيدي(عمليةفينتانياموجوناثانقتل)1(

ثمانمنأكثرأوغنديقناصعليهأطلقحيث،المختطفةالفرنسيةالطائردلرهائنإنقاذبعمليةقامالذي

حتىدقائقخعس3لمدينتفضوهوالمطارألفلتعلىينزفوظلجسدد،جهيعهااخترقترصاصات

!!وإسعافهإنقازهمنرفاقهيتمكنقبلمامات

))..سوريافيلأسر!االإسراني!يينالطياربقفضيعة
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يتنازلواأويخسرواألا،كعادتهم،وإصراردأبفياليهوديحاولوبينعا

صريخا:واضخا..قرارهارسمياسورياأعلنت،مرغميقشرطهمعن

طرحها،السابقالشروطعنمطلقاتنازلفلايتغير،لنالسوريالموقف)إن

(.الثلاثةالأسرىالإسرائيلييقالطيارينتحريرمقابل

الإذاعةفعبو،بباليخطرلمبماالإسرائيليونفوجئإنمافقط..هذاليس

تطالبهاالإسرائيليةللحكومةمتكررةنداءاتالأسرىالطيارونوجه،السورية

!هاوترتجالأضصابتحرقشجونملأىلذويهمصوتيةرسائلوكذا،بالتدخل

مراتولعدةدمشقتليفزيونشاشاتعلىفجأةالإسرائيليونوشاهدالمشاعر.

بنظراتعيونهمتفيض،الشاحبةالمرهقةأسراهموجوه،يوميقمدارعلى

(.الماكياجخبيورسمهاأجاد)الديالحزنهالاتمع،والأسىوالأسرالانكسار

كالأمواجوتحركت..الشوارعفيالناسبكتالكئيبالمشهدهذاوأمام

بصيحاتتهدرالكنيسيتمبنىإلىوحزبيةشعبيةتظاهراتفي،الصاخبة

الثلاثةأسراهملتحريربإخلاصوالسعي،التعنتبعدمالحكومةمطالبةالغضب

السورييق.قبضةمن

رئيسةأزعجكاسحشعبيوغضب،عامرأيقفيةإلىبذلكالقضيةتحولت

وأعلنتالسلامجماعاتتظاهرتبعدماخاصة،وحكومتهامائيرجولداالوزراء

عدمعلىيصرالذيالسوريالرأيإلىانضمامهامعلنة،الحكومةضدحملتها

تصرخكلهاالصحافةنشطتذاتهاوبالكثافة.حرببأسرىمختطفيقمبادلة

.هوادةبلا

بعدخاصة،إسرائيلأنحاءفىالعامالرأيوثورة..السوريالتشددوأمام

جورجالدكتوربقيادة()العالطيوانشركةضدالفدائيةالعملياتضرباتازدياد

ركعت،7291أغسطس91فيالدوليرومامطارعمليةوقتذاكوآخرهاحبنت!،
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الكاملقبوإها،استحياءعلى،وأعلنتأغسطس22فيإسرائيلعندئذ

السوريةللشروط

طيارواعترفوبينما،الدوليةالأحمرالصليبمنظمةبواسطةالمبادلةتمت

المعاملةبمدىإسرائيلفيالعالميةالإعلاملوسائلالأسرىالإسرائيليالجوسلاح

بأنهمالثلاثةالسورييقالضباطأقر،دمشقفيبهاعوملواالديوالإنسانيةالمثالية

الفرقالعالموعرف.إسرائيلفييوقا)013(طوالالشديدللتعذيبتعرضوا

الأبرياءنجتثعلىقامتودولة،والأصالةوالتحضرالمدنيةبيقماالشاسع

.والخداعوالإجرامالذبحدستورها

ضبا!انفضحالإسرائيليالعدوفضيحةجانبوإلىسوريا..انتصرتهكذا

ثمنمقابلإسرائيلأمنلحمايةعروبتهمباعواالذين،الجنوبيلبنانجيش

بخياناتهمينوءالذيالأسودللتاريخجديدةسطوزابفعلتهمفأضافوا،بخس

منفجأةإسرائيلانسحبتعندماوالقهر،والتشردالضياعمرارةذاقواحتى

السوادكالحمميزايواجهونوتركتهم،المقاومةضرباتأماماللبنانيالجنوب

قصةوتلك،العنصريةالصهيونيةالدولةحدودداخلأو،لبنانفيسواء

.أخرى
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!!..دمشقفيكوهينإيليفضيعة

كالفأروبدا،لانكشافهالأوداللعظةانهاومنذ

أنهحتى،الشركههلوقوعهوعيهققدالذيماالمذمح!

اعترافاته.لانتزالحيضربونهألاراجياذليلأبكى

سيدإسرائيلفيعليهأطلقالذيكوهينإيليإنه

الدهاءأساطيرحولهالموسادونسجت،الجواسيس

!!..رجالهاعلىالكمالصفاتلإفمفا،والجرأة
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الأملترنيمة

بأنهالإسرائيليةالصحافةووصفته.(الجواسيس)سيدبالموسادتقبته

)العميلمسمىتحتالعالميةالاستخباراتأجهزةوصتئفته..الغروح)ضحية

الذيالعميلفيالضعفنقا!أفدحهيالزائدةالثقةوهذه(..بنفسهثقةالأكثر

السقوطإلىوقدراتهبمواهبهالمطلقةثقتهتقودهإذآخر..بلدفيبالتجسسيقوم

المدويالسريع

مصرومنمصرإلىسوريامنجاءالموساد..جواسيسأشهركوهيقإيليإنه

حياتهلتنتهي..المرةهذهجاسوستاجديدمنسورياإلىثم..إسرائيلإلىغادر

جثته.انتفختحتىأياملأربعةهكذاجسدهويظل.،المشنقةحبلعلىهناك

منأكثروطوال..سريةبمقبوةيدفنقبلماالكريهةالنتنةرائحتهوفاحت

.وبشدة..ترفضسوريالكن.برفاتهتطالبإسرائيلمازالتعاماأربعون

..؟كوهيقإيليهوفمن

البدايةمنمقانقرأهاجذا..مثيوةحكايةتلك

حوفيعاشحيث..دمشقبعدسوريامدنأكبر.حلبفيكانتوالبداية

محدوذا..كانالتجارةفيطموحهلكن،.الملبوساتبتجارةعملالذيكوهيق

معيشيةحياةفيالأمليتوجهبسيطةعيشةشاؤولازوجتهمععاشلذلك

قرىفيللنساءيبيعهاالديأقمشتهخلالمنذلكلهيتأتىكانوما.،أرحب

مهدوذا.بيتهإلىليعوداليوميوالسفرالسعيفيمشقةمنيتكبدهوما..حلب

لامنفصلمالرأسإلىبحاجةكانتوالملبوساتالأقمشةفتجارةمحبطا..

الربحمنمحدودهامشمنالإنفاقيكونإنماوالأولاد..البيتعلىمنهينفق

عليهيتحصلالذي

)001دمشقفيكوهينإي!يفضيعة
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يرتادهاالذيالقرىنزلواآخرينتجازاأنلديهالحالخنقةمنوزاد

بها.لهقبللاالديالمنافسةأمامزبائنهفخسر..متنوعةحديثةببضائع

بعضلكن.قبلمنرآهاقديكنلمالديالإسكندريةإلىبالنزوحفكر..لذلك

الرائعة.التجاريةالمدينةعنحكاواهمكثرتوعادواإليهاسافرواالذينالتجار

ورجتهشاؤولبكتأولا..وحدهبالسفرفكرولماوالاستقرار.بهاالعيشوإمكان

عامالإسكندريةإلىوأسرتهكوهيقوصلطويلةسفررحلةوبعد..معهالانتقال

الملابسبتجارةأيضاوعمل..2291

بمدرسةالسادسةسنفيوالتحق)إيلي(ابنهولد2491)1(ديسمبو16وفي

أبرزأحدالديذيالتسامحكانمثالياجتماعيجووسطفرنسيه()الليسيه

ملامحه

الدينيةالمواضيعوكانت،.الطبيعيةوبالعلومبالرياضياتكوهيقإيلياهتم

جذوروتلقينهتدينهعلىحرصوالدهأنبرغم.(الثانيةالمرتبةفيعندهتأتي

علماءمنعاقايراهحتىالتلمودلدراسةدينيةمدرسةإلىأرسلهإذ..دينه

.والدهأغضبممابالرياضياتوانشغل..الفكرةتعجبهلمإيليلكن..الدين

.الثانويالثانيالصففيتلميذاكوهيقإيليكان4491نوفمبر5وفي

في،)2(مويناللورد،الأوسطالشرقلشئونالبويطانيالدولةوزيراغتيلعندما

وزيرأولو)قطاوي(.باشازغلولصعدحكومةفيللماليةوزيراباشاقطاوييوسفعينأيضا2491)1(عام

2591عامباشازيوارأحمدحكومةفيالواصلاتوزيرمنمبشغلثم.الحديثممرتارفيفييهودي

الإنجليزيةالقواتبواسطةشتيرنايراهامالمهويذيالإرهابيقتلعلىرذامويناللورداكتيالعمليةت6)2(جا

فلسطين،فيالإنجليزعملاءألماءكئفقد،النازيينمعالوثيقبتعاونهالمعروفشتيرنكان.فلسطينفي

تقومالأفريقيالثمالفيللألماندعممجموعاتتثكيلعلىاتفقكمامنها.البريطانيينطردعلىوساعد

وفي.دولتهمإقاسةعلىاليهودألمانياتحاعدالنمرتحقيقحالوفي.البريطانيةالقواتضدتخريببعمليات

محاولتهأثناءثتيرنمقتلوبعدألمانيا.فدالإنجليزيةالقواتمعبالعملالىهاجاناعصاباتقامتنفسهالوقت

عمابتهأفرادأمرالذيوهو،القيادةتينسكي()إيزيرشاميرإسحاقتولى،بفل!طينالبريطانيال!جنمنالفرار

فيأخذهحيث،جيلانويإلياهولغريمهبقتلهالنظمةرئالةتولىشاميرأنبالمصادروجاءبالقاهرد.موينبقتل

ا!بدونهوعادصحراويةجولة
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فيأعضاء(حكيموإلياهوتزوريبيت)إلياهويهودييقالجناةوكان.القاهرة

.!بفلسطيقالإرهابيةالصهيونيةالمنظماتإحدى(،اليحيمنظمة

تعاظمفقدمصر..فياليهودبيقمرةلأولالقلقتسربالحادثةتلكمنذ

الصهيونيةللحركةالمعادينالمثقفيقأوسا!وبيقثالشعبرالغضبحجم

عدمبرغم،.الأحداثلتطوراتكوهيقإيليانتبهالظروفهذهظلفي

مثاركانيهودييقفيهاتهمكهذاحادثلكن.قبلمنبالسياسةاهتمامه

وماالشابيقفييفكربدأعنهاالصحفتنشرهوماالمحاكمةومع..انتباهه

الحركةبفلسفةإيلياهتمامبدايةالتفكيرهذاوكان.غامضمصيومنينتظرهما

تأثرأنهحتىفلسطيق.اأرضعلىعبريةدولةإقامةفيورغبتهاالصهيونية

حكايةوترددت459101مارس22فيالشابيقفيالإعدامحكمنفذعندماكثيزا

إلىبطريقهماوهماالشابيقأنأشيعحيثاليهودأوساطبيقشنقاإعدامهما

أثرهالحادثهذاوتركهاتاكفيا)1((الأول)ترنيمةيرددانظلاالإعدامغرفة

وعنباليهوديةيتعلقماكلباستفاضةيقرأوبدأ..كوهينإيليبداخلالعميق

الديفلسطيقفيالصهيونيةالمنظماتأخبارمنتجيئهوما،إسرائيلدولةحلم

الميعاد()أرضحلموتحقيق،الدولةلإقامةتسعى

سوزاناعملية

)بولانداسمهايهوديةبفتاةكوهيقإيليالتقىأنتصادفالفتوةتلكخلال

اليهوديةالشباببمنظمةوعضوة..البنوكبأحدسكرتيرةتعملكانت(جابي

ارتباطهمدىكوهيقإيليواكتشف..للمنظمةالانضمامعلىفشجعته..المصرية

معاناتهتبيقآراءوأظهر..فلسطيقفياليهوديالعملبتطوراتواهتمامه

وحفظوتعاليمهبالتلموداهتمامهمظهزاالميعاد..أرضإلىا!هجرةفيورغبته

ذلك.بعدإسرائيللدولةالوطذيالنثبد)1(
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فيالانتظارمنهوطلبت..رأيهإعلانمنحذرتهبولاندأنإلا.فقراتهمنالكثير

المناسبالوقتيحيقأنإلىصمت

والتحق)البكالوريا(العامةالثانويةعلىكوهيقإيليحصل4691عاموفي

الشركاتبإحدىكاتباأيضتاوعمل(الأولفؤاد)جامعةبالقاهرةا!هندسةبكلية

بالإيطاليةالتحدثفيحقيقيةجدارةأثبتحيثيهود..يديرهاالدي

والإنجليزية.والفرنسية

فيمنتصرةإسرائيلوخروج4891عاماليهوديةالدولةقيامإعلانومع

الذينواليهودالمصرييقاليهودولاءفيالمصريونشك.االعربمعحربها

تغادرمنهمكبيوةأعداداوبدأتمصر..فيويقيمونأخرىجنسياتيحملون

هاجرواالذينبيقمنوكان..إسرائيلإلىومنهاأورباوعواصممواننإلىمصر

حتىعنهمتخلففقد)إيلي(الأكبرالابنأماوأولادهما.وزوجتهكوهيقحوفي

هجرةتشجيعفيالسريبعملهاهتمامهجانبإلى..ا!هندسةدراسةمنينتهي

لتنظيمالسريةالخلاياإحدىإلىبولاندمعانضمحيثمصر..مناليهود

اسم:تحملبالقاهرةيهوديةسياحيةشركةخلالمناليهوديةا!هجرةحركة

تورز.جرونبوج

وهوالإسرائيليةالمخابراتضبا!أحدالقاهرةإلىسزاجاء5391عاموفي

لتكوين(دارلنج)جونباسمبريطانيةسفروثيقةيحملكانالذيدار،)إبراهام

أفضلواختيار،.والإسكندريةالقاهرةفيالمصرييقاليهودمنسريتيقخليتيق

الذينهؤلاءأحدكوهيقإيليكانحيث،أبيبتلفيلتدريبهاالعناصر

إعدادكيفيةعلىالمخابراتيةالتدريباتلتلقيلإسرائيلثمفرنساإلىسافروا

أشهرثلاثةوبعد..المختلفةالتجسسوأدواتوسائلواستخدامالمتفجرات

تلمنسيتلقاهاالديالأوامرانتظارفيثانيةمصرإلىكوهيقإيليعادتقريبا

أبيب
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.اإسرائيلحكامالقلقانتاب549100عامالأمريكيالمصريالتقاربومع

كذلك..الوليدةدولتهمبأمنيضرالذيالتقاربهذا!هدمالعملفيوشرعوا

أعطىبعدماالسويسقناةمنطقةمنالبريطانيةالقواتانسحابتعطيل

تاقاحصازايعذيبما،الاستراتيجيةالمنطقةمنقواتهمبسحبوعذاالإنجليز

الإسرائيليةالملاحةلحركة

..سيديبجاردنالأمريكيةبالمكتبةقنبلةبتفجير)سوزانا(عمليةوبدأت

وحدثت..نفسهالتوقيتفيبالإسكندريةالأمريكيةالقنصليةفيوكذلك

بحلالمصريالأمنوانشغلما..لخطأالإسكندريةفيالبريدبصناديقانفجارات

عشيةبالقاهرةالسينمادورلتشملنطاقهااتسعالديالانفجاراتهذهلغز

أمامبشابالضباطأحدأمسكأنإلى5491يوليو23فيالثورةبعيدالاحتفال

تك!ثفتاللحظةتلكومنذ..فجأةالنيرانبملابسهاشتعلتبالقاهرةريوسينما

القاهرةفيالسريةاليهودشبكةخلاياعلىالقبضإلىأدت..مثيرةمفاجآت

وعضويهوديبأنهناتانسونفيليبواسمه..الشاباعترففقد.،والإسكندرية

إنهحيثالسينما..فيتفجيربعمليةمكلفاوكان..اليهوديةالشباببحركة

يتلقونالشبكةوأعضاءوأنهمصر)1(..فيالتخريبيةالخلايابإحدىعضو

العبريةالإذاعةبواسطةأبيبتلمنبالمهامتعليمات

وكانمصر..فياليهودمنالعديدوعلىالشبكتيقأعضاءعلىالقبضألقي

72فيالمحكمةأفرجتالتسعةالمتهميقمحاكمةوبعد..كوهيقإيليبينهم

الآخرينالأربعةوعلىشنقابالإعداماثنانوعوقب..ثلاثةعن5591يناير

(،لافون)فضيحةباسماشتهرتالديالقضيةوهي..متفاوتةمددابالسجن

أيفتا.(المخزيةو)الصفقةو)سوزانا(،

ورجدواطالنالفةوالموادالقنابلمنكبيرةكميةبخلاف،الوثائقمنالكثيرعلىتفيشهاعندثقتهفيعثر)1(

لمنشآتلقطاتهاأخذتالدي،الظهرةالأفلامبعضعلىاحتوتالأفلاملتحميضمخممةمظلمةغرفةأيفتا

الثبكة.قبلمنتخريبلعملياتأهدافاتكونأنيمكن،أخرىوحيويةعسكرية
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كوهيقإيليومنهم..الاشتباهبتهمةالمعتقليقبقيةعنأفرجمباشرةبعدها

تراقبهالأمنأعيقلأنالحذرشديدكانلكنها.وعملهدراستهإلىعادالذي

تحركاته.وترصد

كإجراءكوهيقواعتقلمصر..علىالثلاثيالعدوانحدث5691أكتوبروفي

السفرمنهطلبحيثعنهأفرجديسمبووفياليهود..منكبيوعددمعأمذي

تابعةباخرةعلى5691ديسمبو02فيإيطالياإلىفغادرهامصر..خارج

إسرائيل.إلىطريقهعرفوهناك..الدوليالأحمرللصليب

مضةغان!يارة

بالعنصريةالمحزنوإحساسه..إسرائيلفيللحياةالمؤلمالواقعإيليواجه

يتعيشعملعنيبحثوحيداوتركوهمصرفيإهمخدماتهنمموافقد..والإهمال

وقبل..الدفاعبوزارة)باحث(بوظيفةللعملبطلبتقدممعاناتهغمرةوفي،.منه

بانهياريشعروقتهاكانلكنه.مرهقوانتظار3..مريراختباراتبعدطلبه

يتسعلاكانالصغيوالأسغفمنزل..والسكنالمالإلىلحاجتهصعبمعنوي

مثلهاجديد.لساكن

للغةإلىالعربيةبالصحفينشرماترجمةعلىعملهانصبالدفاعوزارةوفي

)الموساد(إلىنقلهطلب.شديد.باتقانعملهأجادولأنه،تعلمها.الديالعبوية

وهوغضبهواشتد..جدوىدونومراتمراتالكرةفعاود..رفضطلبهلكن

إسرائيلخدمةفي)الوطنية(منضخقاترائايحملوالذيالمدربالجاسوس

بإحدىبالعملليلتحقثائزااستقالتهوقدم.إليهامصريهودوتهجير

جدياوفكر..بالماضييربطهماكلنسىالجديدعملهوفي،.الغذائيةالشركات

مستشفىإلىقدماهقادتهعروسعنبحثهرحلةوفي..وبالزواجبالمستقبل

)ناديا(الجميلةالممرضةإلىانجذبوهناك..أسنانهلفحصبالقدس)حداسا(
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ثلاثةتمضولم(منها.بالزواجبرغبتهصارحهاترددوبعد..الأصلالعراقية

الزوجيةعنقوضمهماإلاأسابيع

.!الإسرائيليالمجتمعداخلالجديدةحياتهفيكوهينإيليانخر!هكذا

قلقلحظاتتغمرهلكنمعقولأ،راتبالهيضمنالغذائيةالشركةفيعملهوكان

زوجتهأحشاءفيتكورطفلاينتظروهو

عمله.حولمعهوتناقش..الدفاعوزارةفيلهقديمصديقزارهيوموذات

إيليلهبرروعندما..كباحثعملهمناستقالتهتقديمفيتسرعهعليهعاتبا

نأالطبيعيمنكانالموسادفيالعملطلبهأنصديقهلهأوضح.موقفه

فيالسابقتاريخهمكانمهما..متطوعيقتقبللاالموسادلأنذلكا.يرفض

.المخابراتععل

الأمذيسجلهعنصديقهسألهإذمتفائلأ،اللقاءهذاخلالكوهينإيليبدا

بشدةإيليفنفى..؟اليهوديةبالخلاياعضوبأنههناكيعرفونوهلمصر..في

السجنمنخرجماوإلا،لهنشاطاتبأيةعلمعلىالمصريالأمنيكونأن

.هناك

إيلي،أعماقلاستكشافالزيارةهذهوكانت..ثانيةصديقهزارهبأيامبعدها

إيليفأبدى.الاأمقائمةمازالتالموسادمعالععلفيرغبتهكانتإذاوعما

فيلهوممارستهخبرتهلسابقالاستخباراتيعملهممارسةفيالفوريةرغبته

التجسس.وأساليبوسائلشتىعلىقبلمنأشهرلثلاثةوتدريبهمصر..

رغدةحياةفيالأمليحدوهالإسرائيليالموسادجهازكوهينإيليدخلهكذا

آمنة.

وسأله(زلمان)إسحاقالنقيبإلىجلسالعملأيامأولوفي

2.؟المظلمةالأماكنمنتخافهل-

أبدالا.-
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..؟خاصةجنسيةميوللكهل-

زوجدفيوأحبومتزوجطبيعيرجلسيديياإنذي-

إسرائيل؟لصالحللعملوروحكنفسكتهبهل-

ولامصر..فيأعيشكنتعندماقبلمنلإسرائيلوروحينفسيوهبت-

له.فداءفأنا..إسرائيلوطذيمنأثمنعنديشيء

أنتفهل.والصدق..والطاعة..المطلقةالسريةمعناالعملمبادئأولى-

وصادقا..؟مطيقاوتكون..عملكطبيعةستخفيأنكمنواثق

واثقأنذيلكمأؤكد..سيدينعم-

تدريبك.وسأتولىالمولاد..جهازفيعضوالآنمنأنتإذن-

مستعدوستجدني..سواهأريدكنتماشرف..سيديليلشرفإنه-

وفوزا...الآنمنوالتدريباتالأوامرلتلقي

الموساد!

السابقةأعمالهلههيأتها..الذهبيةفرصتهأنهاتمامايدرككوهيقإيليكان

كانفالفقر.لصالحهالفرمةهذهيستثمرأنوعليهمصر..فيإسرائيللخدمة

الممكنمنيكنولم.يتواجعلاالمجهولالمستقبلمنوالقلق،كالشبحيطارده

لمفهوالمنتظرالمشرقالمستقبلوبينبينهتحولأنأهواءلأيةيمممحأنأبدا

حتىعمرهمنالثلاثينتعدىوكيف،واحدةلحظةإسرائيلفيمعاناتهينس

كثيفة.غيومتحفهامجهولةواستقرارهمستقبلهخطوطكانتوإنمؤخزا،تزوج

فيوالمكر..طبعهفيفالجسارة.يجبقأويتكاسلألاعلىالعزمعقد-لذلك

فيوشرع)زلمان(النقيبتولاهأنفما..خلاياهتهجرلاوالخباثة.،دمه

الجاسوسيةلدروسوانتباههالحاد..ايليلذكاءالدهشةتملكته..تدريبه

فيمطلوبذلككلبها.يمتازعجيبةأمنيةحاسةجانبإلى..الأولى
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الذينمدربيهصدورأثلجتأخرىبمواهبيتمتعكانلكنه.بالطبعالجاسوس

الحديثةاللاسلكيوأجهزةمورسأبجديةاستعمالمنإيليتمكنأسعدهم

فائقة.بسرعة

منالمتفجراتصنعتعلمللغايةمحدودةفتوةفيأيضاكوهيقإيلياستطاع

فيبرعحيثالمعسكراتأحدإلىونقل،الصيدلياتفيمتوافرةأوليةمواد

ليشملالتدريبيبرنامجهواتسع.والمنشآتالجسورونسفالتدميوعمليات

الصعبمنيكنولمالأخبار.وتحليلوتسجيلوالطبوغرافياالمخابراتفنون

اقتحمحينمابعدفيمااستخدامهفيفشل)حيثالمسدساستعمالبالطبععليه

شقت!(.السوريون

أموركللتعلمكاولعامإلىأشهرستةمنيستغرقماعادةالجاسوسإن

أربعةوبعد،نفسهعلىكاسحبشكلتفوقكوهيقإيليأنإلا،الجاسوسية

بماالجاسوسيةفنونفيخبيزاجاسوشاالموسادأكاديميةمنتخرجفقطأشهر

الأبوابلفتحطرقعدةي!تلك،والغربيةالشرقيةالأسلحةبيقالتمييزفيها

المراقبةمنوا!هرب،الكتابةفيالسريالحبراستعمالجانبإلى،والأقفال

نأبدونشخصأثرواقتفاءللمطاردةعمليةاختباراتفيأيفتابتفوقنجح

أجنبية.لغاتعدةاتقانهعلىمعتمذامختلفةبشخصياتوالتنكريشعر،

وتقمصفرنسيسفرجوازمنح،مدربكجاسوسعليهللاعتمادوتمهيذا

بشخصيتهظهرالقدشوفيإفريقيا..إلىهاجرفرن!سييهوديشخصية

مسئولمنهمالقدسفيمهميقأشخاصمععديدةباتصالاتوقام،الجديدة

إلىفرنسامنأموالهنقلبشأنمعهوتباحث،مختلفةمشاريععليهعرضكبير

عندمابنجاحههنأوهلذلك.مراقبةواتصالاتهخطواتهكلكانتلقد.إسرائيل

القادمةلمهمتهاستعداذاأسرتهمعيقضيهاإجازةومنحوه..أبيبتلإلىعاد

إسرائيلخارج
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جرالمهاالسوريما

زوجهالغيابالقلقيملؤها،الأخيوةالحملأشهرفيكوهيقنادياكانت

تمنتأنهاإلا!!هاوفرهالذيالرغدالمعيشيبالمستوىسعادتهاوبقدر..الدائم

جوارها.إلىإيليليظلعادتالتقشفحيادأنلو

ألاورجته.قبلمنتألفهالمقسماتبوجههول!حت..لافتقادهكثيوابكت

الأحلاممنسحاباتعبوبهامحلقايطمئنها،كانلكنهطويلةلفتواتيغادرها

إلىيذهبلمونصفشهرفمنذ..المرةهذهوخوفاقلقاازدادتلكنها،والآمال

نهائيلافضاءفيويسبحويتوجميقرأمكتبهفيقابع،عمله

مفاجئةحركةمنالمريبالسكون!هذابدفلا،خفيةتبكيكانتلقد

المجهولوانتظار2.العروقفيدمبلاوخزالقلقآلام.طويل.-طويلوغياب

المصيرويعضغالعقلينهشجائعوحشوالخوف.للأعصابخلط

وجهعلىقرأت..صباحذاتالجميلةشقتهمافيالتليفونجرسرنوعندما

ألامتععذا،مودغا.وعانقها.،حقيبتهإعدادفيشرعإذ..تخشاهكانتماإيلي

مجهولة.سيارةتنتظرهبينما،ملتاعةبالبابواقفةكانتحيثإليهايلتفت

مجهولمصيوإلىبهأسرعت

البلادفيالسياسيةالأوضاعتطورالخمسينياتمطالعومنذالموسادرصتلقد

فيالبعثحزبأنولاحظتومصر..سوريافيوبخاصةبها.المحيطةالعربية

نأوتوقعت.قريبعماالحكميتسلموربماصعود..فيدانقانجمهسوريا

الأرجنتيق-فيالسوريالعسكريالملحق-الحافظأميقالعقيدالقويالبعثي

سوريا.فيقيادتهوتوليالحزبلتزعموخبوتهزعامتهتؤهله

ويفيضالثوريةتملؤهموزولؤهالناصرفعبدخطير.جدفالأمرمصر..فيأما

بيقوالوحدةخاصةإسرائيلفيسوخ!تزدادالأمورهيوهاالزائد..الحماسبهم

الجمهوريةهيواحدةدولةفي5891فبرايرمنذأدمجتهماقدوسوريامصر
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يطبقاستواتيجياتهديذاالوحدةهذهفيإسرائيلوترى.المتحدةالعربية

مراقبةالضروريمنكانفقدلذا...والجنوبالشمالمنعليها)كالكماشة(

فيويتحكمالناصرعبديحكمهاالديالجديدةالاندماجيةالدولةفيالأمور

فيلوتق)1(سيجموندوولفجانج)يوهانعميلهاالقاهرةفيفزرعت،مقاليدها

)تشاءسوريا.فيلتزرعهكوهينايليمنأفضلتجدولم،0691ديسمبر

-6591عامالآخرتلووأحداالعربيةالمخابراتقبضةفييسقطاأنالظروف

فقط(يوما34بينهمايفصل

سوريشخصيةتقمصحيث،الأرجنتيقمنأولأكوهيقإيليمهمةبدأت

لوطنهثانيةفيهيعودالذيباليومويحلم،العروبةثوريةبعروقهتسبحمهاجر

!!..ثابتأميقكاملإنه)سوريا(.

فيمدربوهوشرع!ها.اختيرالديبالمهمةكوهيقإيليأبلغابوسادمبنىففي

الغيورالمسلمالسوري-ثابتأميقكامل-الجديدباسمهالتعايشكيفيةتلقينه

مدينةفيإقامةالموسادلهأعدتالإسلاميالدينشعائريتعلمولكي.وطنهعلى

سليمانمحمدالشيخالإماممنطلبحيثالمساجد،أحدمنبالقربالناصرة

عنالكثيرعرفوجيزةفترةوخلال،الدينبأصولالإلمامفييساعدهأن

بأنهاعترفذكائه)رغمالخمسالصلواتإلىبالإضافة،الإسلاموتقاليدعادات

أطلعوهحيثأبيبلتلاستدعىذلكوبعد(الفاتحةسورةحفظأنجذايستطعلم

وبدلتإصائيلإلىأمهبههربت،مسيحيألمانيوأبيهوريةلأمبألانيا،مانهايمفي2191عاملوتزولد)1(

أبيببتلالزراعةمدرسةفيدرس.ذئب.أي.وولفتع!يبالعبريةزيفوكلمة،أرييهجورزيفإلىاسمه

0691عامللتجسسممرإلىأرسلححان..بالمبريةتعذيوهي..صسلقبعليهأطلقللخيولولحبه

يونيووفي.الفروسيةحذاءبكعبيخبئهإرلالجهازبواسطةرصائلهيبثوكان..الخيولفيخبيركألماني

تمتثمبالمؤبد،عليهماوحكم22/2/6591فيواعتقلاالتجسمىفيوعاونتهأحبتهشقراءألمانيةمنتزوج6191

إ-ائيل،2لصايتجسىكانبأنهيعترفلملوتزأنالغريبالممريين.الأسرىببعض6891عاممبادلتهما

وكثف!المحكمةأصا!الداخليةملابسهخلعذلكيؤكدولكيالألانيةالمخابراتلمالحيعملأنهبؤكدوظل

االإعدامصننف!هأنقذالحيلةهذهوبواسطة.يهوريليسأنهأي.يختتنلمأنهليبين!عورته
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العربيةالشخصياتوأبرز..الأرجنتيقفيالعربالمهاجرينأحوالعلى

آيرسبوينسعنوالصورالأفلامعشراتعليهوعرضت..هناكوالدبلوماسية

خطو!لهورسمواومنتدياتها..ومقاهيهاشوارعهاأشهرتفم..العاصمة

هناكالعربيةالجالياتمعالتقاربوكيفية،وعلاقاتهتحركاته

أوراقاتسلم..الأرجنتينفيبهاسيظهرالدي)1(شخصيتهتغطيةتتمولكي

استقرحيثمصرإلىوالديهءوسافرلبنانفيولدسوريأصلمنبأنهتثبت

عامالأرجنتيقإلىجاءفقدوالمغامرةالسفريحبولأنه.الإسكندريةفيالمقامبهم

وأخيزا9491عامأوروبافيليعيشانتقلثمعمهمعالتجارةومارس،4791

آيريس.بوينسإلىثانيةمرةالعودةقرر

بشخصيتهالأرجنتيقإلى6191فبواير3فيإسرائيلكوهيقإيليغادرهكذا

ملئعقله..ينتظرهالذيالمجدحلمتحقيقفيالأمليحفه..الجديدة

محالة.لامهمتهنجاحإلىيطمئنهالشديدوذكاؤهبالأفكار..

متلىققةثو!ية

.فراغمنيأتلمالمدربلعميلهاانطلاقكنقطةللأرجنتيقالموساداختيار

منهائلحشدوجودمنبالرغم،العربيةالمخابراتأعيقعننقطةأبعدفهي

ومنحال.أيةعلىالحذرولكنهالموساد:تصورتهكذابها.العربيةالجاليات

فجأةفظهورهوسدتها.إلاتافهةثغرةتتركلالكوهيقسليمةتغطيةتأميقأجل

نأالموسارتنسلملذا...الشكوكبعضيثيرقدهناكالعربيةالأوساطبين

أوربا.فيومالوعملوحياةوعلاقاتماضلعميلهاتخلق

عميلفلكلهشأ،م!7الغطاءأوالساتر:اصموالتجسالاشخباراتأجهزةعالمفيالعمليةهذهعلىيطلق)1(

حتى،انطلاقهقبلطويلةلفترةتفاميلهترديدويجيديحفظهأمذيغطاءالتجسسبقمدمعاببلدإلىيدخل

الخطأ.يقبليكادلامثاليبشكليتقممهاالديالثخميةتلكتمائا،الجديدةبشخميتهيتثبع
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شخصيةتماقااختفتحتى،سويسرافيزيوريخمطارقدماهوطأتأنفما

بأوراقهثابتأمينكاملشخصيةمحلهاوحلت..الرسميةوأوراقهكوهينإيلي

بعضعلىتعرفآستورفندقوفي..وعروبتهوبثوريتهالسوهـيةولغته،الموثقة

السويسرية.البنوكبأحدحسابالنفسهفتحثم،بطلاقةإليهموتحدثالعرب

شركةيعتلكللموساد()عميلأعمالرجلمعاتفاقاوقعخطتهولإحكام

يكونأنعلىينصالذيالاتفاقيعلىوصدقاهارد،شارعفيكبرىتجارية

فيشخصيتهتغطيةتمتهكذا.الأرجنتينفيللشركةممثلثابتأميقكامل

أوربا

،العربعنبمنأىالسكنإلىالموسادرجلعمدالأرجنتينإلىوصولهومنذ

درجةكانتالبرقوبسرعة،الدارجةالإسبانيةتعلمهمدرسةاستأجرحيث

بأماكنوالظهورالمهاجرينبالعرببالاختلاطعندئذفأسرع،استيعابه

.كبرىتجاريةلشركةوكيلبأنهمدعياتوكوراي(..)كالبحيتجمعاتهم

وراءمتخفيا..منهمالسورييقخاصةبالعربالموسادعميلامتزجوهكذا

.الجديدةشخصيته

بيناشتهرحتىالسوريةالنشاطاتعلىبسخاءينفقكوهيقإيليبدأ

الذينالأثرياءبالمقاولينعلاقاتهلتوطيدساعيا،السخيبالثوريالسورييق

منليتعرف،الصفوةورجالالسورييقبالدبلوماسيينقويةعلاقاتتربطهم

تصدرالدي(العربي)العالممجلةتحريررئيسالخشاناللطيفعبدإلىخلا!هم

.آيرسبوينسفيالعربيةباللغة

أميقكاملعندالعظيمةالقوميةوالمشاعرالمتدفقةللثوريةالخشاناندهش

لتقديمهمسروزاسعىأنهبل،المجلةفيطويلةمقالاتبكتابةلهفسمح..ثابت

كان.العربيةالسفاراتفيالرسميةوالشخصياتالدبلوماسيينمنأصدقائهإلى

السورية.بالسفارةالعسكريالملحق-الحافظأمينالعقيد-بالطبعبينهممن

)001دمثقفىكوهذا!يفم!يعة
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مخابراترجلانتباهالعامةالأوسا!فيفجأةثابتأميقكاملظهورأثار

علىالعجيبةالقدرةذوالمتحمسالشابهذاأمرفياحتار،الأرجنتيقفيسوري

الغربةمنبالمعاناةتفيضأشجانمنيثيرهبما،حولهمنوصداقةوداكتساب

رجلفأرسلسوريا.إلىمجدذاالعودةفيرغبتهعنالدائموحديثه،الطويلة

السورية،المخابراتجهازوهو،دمشقفي(الثاني)المكتبإلىالمخابرات

شكوكوكانت.والاستيضاحالتحريطالباثابتأميقكاملعنمعلومات

العربيةالمجتمعاتاختراقالدائمةالموسادمحاولاتمننابعةالسوريالضابط

)إدولفالنازيالزعيمخطفعمليةعينيهنصبواضغا..الأرجنتيقفي

6191.مايوفيأبيبتلإلىآيرسبوينسمنآيتشمان()1(

ثابتأميقبأنلتؤكددمشقمنالتحرياتجاءت،لهالترتيبتموحسبما

أنجب3()سعيدتدعىلبنانيةمنوتزوجلبنانفيعانتى..مسلم.الأصلسوري

الحظسوءولازم،صغيرةطفلةوهيماتتالدي)عينة(وابنته)كاول(ابنهمنها

حيث،شبابهثابتأميقكاملقضىالإسكندريةوفيمصرإلىفهاجرتالأسرة

وهووعذامنهانتزعأنهحتىحبهاأورثهالديالسوريةبجنسيتهأبوهاحتفظ

لسوريا.يوقايعودبأنالموتفراشعلى

-آيرسبوينسفيللعربالشهيرالاجتماعيالناديوهو-الإسلامناديوفي

كانفقدسوريا.عنالحديثعنيكفلاالذيثابتأمينكاولاسماشتهر

وعن،الأولوطنهعنالحديثهوالمهاجرالسورييحبهماأكثرأنيعرف

الطويلة.هجرتهبعدمايوماإليهالعودة

أميقكاملمنجعلتالأعمالبإدارةوإلمامه،المتحمسةالوطنيةالنبوةتلك

السورية،السفارةلحفلاتيدعونهلذلكفكانوا،عامةشخصيةثابت

.ءوعندماالجنوبيةوأمريكاأوربافيوملاتثراءمنعنهأشيعمامعخصوصتا،

ا)!يكل(.)حراسسنالأولبالجزءآيتثماناختطافعمليةتفاميلجاءت)1(
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)أسطوانة(أدار،الحافظأميقالعقيدلمقابلةالحفلاتإحدىفيالحظساقه

له:وقالبحماسهمتأثزاإليهالرجلفجذب،المفتعلةالوطنية

نأمصلحتكمنأنأعتقدولكذيالسياسةفيأحدثكأنواجديمناليس

وسأعود،آيرسبوينسفيمهمديسأنهيقريبفعما)1(.البعثلحزبتنضم

بحاجةإننامعي؟تأتيلافلماذا.بلاديسياسةفيدورليليكونسورياإلى

وخبوتك(وثقافتكوطنيتكبمثللرجال

كامل:أجابه

فربما..يدريومنء..الشينفسلفعلتمكانككنتلوالقائد.)سيدي

(.الدربنفسفيوأسيو،بكلأحتذييوماالشجاعةوجدت

رئي!اسيصبحالحافظأميقأن،اللحظةتلكفييدريأحدهمايكنولم

قريب.وقتخلالالسوريةللجمهورية

أبيبتلإدالعودة

تقدمهمراحلعنالموسادإلىمفصلةبتقاريريبعثكوهيقإيليكان

هذهأنالموسادرأتأشهرثمانيةمضيوبعد.السوريةالجاليةفيوانخراطه

أعلنحينئذ..مهمتهفيالتاليةللمرحلةيستعدأنإليهفأوعزت.تكفيالمدة

إلىخطاباتفحففؤهسوريا.إلىللسفراستعدادهنبأبهللمحيطيقكوهينإيلي

لهوأقامواسوريا.فيإقامتهوتسهيللهالعونيدمدمنهميطلبون،هناكذويهم

لكن،حمينعدامجوارإلىللإقاصةبغدادإلىدمثقغادرلوشيوهو،عفلقميثيلالبعثحزبأسس)1(

عفو،،مرثعضو،متقدمنصيرنصير،مؤيد،هيالحزبيةوالدرجاتقتلهثمإظمتهوحددبهغدرمدام

البعثييرتقيلاالعاديةالظررفوفي.قوميةقيادةعفو،قطريةقيادةعفو،فرعضفو،شعبةعفو،درقةعضو

للمعودبأهليتهالحزبيةالقيادةتقنعمتميزدخدماتبتقديممطالبهوبل،الزمذيبالتقادمدرجةإلىدرجةمن

أحياناتحلقد،طويلةمددأعلىحزبيةدرجةإلىدرجةمنالمعوديشغرقماوغالبا.أعلىدرجةإلى

واحدةدرجةفيكلهاحياتهالبعثييقضيوقد.لسنوات

!)..دمشقفيكوهفىإي!يفضيعة
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إلىومنها،لندنإلىآيرسبوينسيغادرقبلماالعربيالناديفيوداعحفل

أبيب.تلإلىوطارالإسرائيليسفرهجوازتسلمحيثزيوريخ

انصرفبعدها،والأسرارالأخبارمنهيحلبونالموسادمبنىفييومانمكث

مصدقةغيرناديااستقبلتهسوريا.إلىالمثيرالحاسملسفرهانتظازاأسرتهإلى

ويترجميقرأالسابقةكالمرةالبيتولزمأشهر.الستةذاتطفلتهماذراعهاوعلى

ينتظرهما.طويلأفراقاأنلعلمهاوالقلقالخوفيأكلهاناديابينما

مهمتهمنالأولىالمرحلةأتمبعدماقدراتهفيثقةأكثركوهينإيليكان

فقدالموسادجهازفيأماسوريا.فيالأكيدنجاحهمنالثقةتمامواثقا.بسلام

منهاستخلصوهماعلىبناءسوريافيالقادملعميلهمالرئيسيةالخطوطوضعوا

أهميةأكثرتدريبيةبدورةيمرأنكوهيقإيليعلىكانحيث،معلوماتمن

تدربالذيالمبنىنفسإلىوأعيدعجلعلىاستدعىلذلك.بينهموجودهأثناء

وأشهردمشقلمدينةالأفلامعشراتعليهوعرضت،مرةلأولقبلمنفيه

17،91ميجلطائراتالصورعشراتوكذاوفنادقها..ومبانيهاشوارعها

لاسلكية،أجهزةمنالموسادلدىماأحدثعلىتدربكما،السوفييتية

الدقيقة.فيكلمةمائةإلىبالمورسإرسالهسرعةوازدادت

معالتعاملكيفيةعلموهالذينالموسادخبراءإلىباهتماماستمعلقد

رأسهموعلى،ورجالاتهالبعثحزبخلالمنبهموالالتحام،السورييق

موقعهمنالسياسينشاطهويمارسسورياإلىعادالذيالحافظأميق)اللواء(

فيوالمخاطرةالتهورمنأيفتاالموسادخبراءحذره4.البعثحزبرأسعلى

عليهستنهالفالمعلوماتبالتويثعليهفقط..معلومةأيعلىالحصولسبيل

الضباطخاصةالدولةرجالبكبارعلاقاتهوطدماإذانفسهاتلقاءمن

الأمرسيكونعليهمسينفقهاالديالموسادأموالخلالومن.منهمالعسكرييق

ا.وهدوغسهولةأكثر
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الجمالعنهنعرففالسوريات.الخاصةالنسائيةالعلاقاتمنأيفناحذروه

ماجملةومن.بسقوطهذلكفيعجلحبهافيإحداهنتوقعهقدإذالأخاذ..

رسائلهلبثعليهاالاتفاقجرىمعينةمواعيداختيار،إليهانتباههلفتوا

متلاحقة-رسائلببثالمغامرةبعدمالتنبيهفيوالتشديدأسبوعكلاللاسلكية

وبالتالي،الأمنأجهزةقبلمنالتقاطهاإلىتؤديقد-الخبوأهميةكانتمهما

إيليعادالمكثفةالدورةهذهوبعد.النهايةفيأمرهوانكشافالذبذباتتتبع

سوريا.فيالخطيوةمهمتهبابتداءأمزاينتظرزوجتهإلىكوهين

للتعركالاستعداد

الانفصالحدثعندماالموسادقادةلدىالخوفسحابةمنمساحةانقنت!عت

فيهتولىعسكريانقلابإثر،6191سبتمبر28فيوسوريامصربيق

المصرييقالضباطخروجالانفصالهذاوأعقبسوريا.فيالحكمالعسكريون

يخيفأمربدمشقوجودهمكانإذسوريا.منالمصريةالمخابراتورجال

..وحيلهالمخابراتيالعملأساليبوعوافهم..القلق)هاويسببإسرائيل

بالعملاءوالإيقاعالجاسوسيةمكافحةأساليبفيكبيوةخبوةولديهم

عملاءولانتشار.للعبخاليةإذنفالساحةسورياغادرواوقدأما.والجواسيس

لعميلهمفرصةأكبوستتاحكماالأخبار.وينقلونالأنفاسيحصونبهاإسرائيل

عميلقدراتتناسبخصبةجديدةبيئةفيويتوعرعيزرعكيكوهيقإيلي

المرحلةبدءقبلالوقتبعضالتويثعلىقبلمنوافقوالقد.مثلهمدرب

للانتظار..ضرورةهناكتعدلم..الآنلكن..كوهينإيليمهمةفيالثانية

.الخطيرةللمهمةتماقامناسبةباتتسوريافيوالأمنيةالسياسيةفالظروف

تعلمالموسادبجهازملحقخاصمبنىوفي.أخرىمرةكوهيقإيلياستدعى

الأثاثاتتجاويفداخلالأفلامإخفاءوحيل..النجارةأدواتاستخدامكيفية
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الخشبيةالمشغولاتمعالتعاولكيفيةأيفتاتجحميضها.يقومبعدماالخشبية

والخرائط.والمستنداتبالصورتجاويفهابعضلحشوبالصدفالمطعمةاليدوية

عنكليةيختلفالذي)1(اللاسلكيالإرسالجهازإيريالإخفاءطرق01وكذلك

صغيرةكاميواباستخدامالتصويرعلىتمرنكما.والتليفزيونالراديوإيريال

هذاوبعد.المخابراتخبواءعقولابتكارهافيابدعت،صورة18تلتقطللغاية

كوهيق،أجادهاالديالتجسسفنونفيالتدريبيةالدوراتمنا!!ائلالكم

.المدربالثميقعميلهمإلىاطمأنوا

مازا(سوريا.قاصذاأبيبتلمنأطلقوه6291ينايرمنالأولوفي

جديدمنوتقمص..الأرجنتيذيسفرهجوازهناكتسلمحيث.بميونيخ

-الأولوطنهإلىيسعىالذيالوطذيالسوريثابتأميقكاولشخصية

بمليونيالألمانيالتجارةبنكمنباسمهبنكياتحويلاأيضاتسلمكماسوريا-

بدمشق.الحريقةبميدانالسوريالتجاريالبنكإلىسوريةليرة

ميناءإلىوبالقطاراروما.إلىكوهيقإيليطارميونيخفيأيامأربعةوبعد

منطردبعدما،5791مارسلفيإسرائيلإلىمنهأبحرالذيالميناء)نفسجنوا

عملاءأحدزاره،واحدبيوملإسرائيلإبحارهقبلريناتشيفندقوفيمصرا

جذاصغيرلاسلكيإرسالجهازكوهيقإيليوسلم.عربيبزيمتخفياالموساد

ناقلشكلعلىفكانا)هوائيأما.كهربائيةفواكهعصارةضمنتخبئتهتمت

لاصغيرةكاميراأيفناهناككانتأغراضهوبيق،حلاقةلماكينةكهربائي

كيماويةمواديحويكيسإلىإضافةجراقا.،وخمسونمائةوزنهايتعدى

السريالحبرزجاجةبجانبوتثبيتها.الأفلاموتحميضالمفرقعاتفيتستخدم

عندولهلأعدائهالشميةشديدةكبسولاتوعدة،للسعالدواءاسمتحملالدي

الخطيوة.رحلتهوابتدأ..زائدةبحرفيةأدواتهكوهيقخبأ.اللزوم

شرفاتفيالأرهارشجيراتبيناللايلكيهوائييخفونكانواممر،فيضبطهمتمالذينالجواسيسأغلب)1(

لإخفائه.البيتلطحاشخدموامنهموقلة،بيوتهم
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أبحر-6291ينايرمنالعاشرفي)أوزونيا()1(الإيطاليةالسفينةوعلى

شيخ)ماجدالسفينةظهرعلىمعهوكان.بيووتإلىطريقهفيالمغامرالجاسوس

بعدفيمالكوهيقسهلالذي،المرموقةالسوريةالشخصياتأحد()2(الأرض

تفتيشدونلبنانمنسوريادخول

دمشقفيإيلي

علىالسوريالضابطمنسفرهجوازتسلمبعدماالصعداءإيليتنفس

فقد،لحالهوتركهدمشقفيالفنادقأحدإلىماجدرفيقهوأوصلهالحدود،

إيلياستقرإنوماالمغاير.طريقهولكل،إليها.يسعىمهمةمنهمالكلكانت

حتى،الأرجنتيقفيأصدقائهبأقاربباتصالاتهأثناءهاقام،ليالبضعبالفندق

كوهيقإيليأثثها)3(،الراقيرمانةأبوبحيرائعةسكنيةشقةلهتخيووا

ثم.البويقذاتالثريةوشخصيتهيتناسببما..والمفروشاتالأثاثاتبأفخر

معاويةبشارعأخيؤاوجدهالهمكتباتصلحأخرىشقةعنبنفسهبحث

الحريقة.ميدانمنبالقرب

)ثابت(لشركةسكرتيرةيطلب)كبيؤا(إعلانانشرالصحفإحدىوفي

)ريتاوهيإحداهناختارالمتقدماتعشراتبيقومنوالتصدير.للاستيواد

وجدإذالحد.عنالزائدوتحررهاالأخاذبجما!هاانتباههلفتتالدي(الخولي

بكبارعلاقاتهتوطيدمهمةفيبعدفيعاستساعدهحيثضالتهفيها

)مغريا(راتبا!هاقررلذلك.)هممعدموحللمستنقعواستدراجهم،الشخصيات

المفيفة.أي!أم!،50،أوشيرياالسفينةاسمأنالممادرببعضجاء)1(

الخفيالمولادعميلالأرضلثيخماجدمعممبقبترتيبكانعفويا،بداالذياللقاءهذاأنبعدفيماتردد)2(

سوريافي

كوهينشقةأنالإسرائيليةالمصادروقالت،الدبلوماليالملكورجالالأثرياءأغلبرمانةأبوبحييقطن)3(

الموريالجيثىأركانهيئةمبانيعلىتماقاوتثرفالرابعبالطابقكائت
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لاالمالمنبحرفيإغراقهامتعمذا،الوقتذلكفيالمعروفةالرواتبيفوق

تربطألا،المعطاةالأوامروحسبالإمكانقدرومتحاشيا،منهالخروجتستطيع

ونهايةمسدودطريقإلىيدريأندونتقودهقدأبذا..خاصةعلاقةبينهما

مأساوية.

النجارةورشأصحاببعضمعبعلاقاتارتبطقدأيفتاإيليكان

وماروما)1(،إلىبتصديرهايقومأثاثاتتصنيععلىمعهموتعاقد،والموبيليات

إلىوتتشعبتمتدوعلاقاتهتتوقفلاعملخليةمكتبهوكانإلاأيامإلاهي

مقعداهتزازمنتعانيسوريافيهكانتوقتفيهذاجاء.الشخصياتكافة

.السجونفيبالعسكرييقوالزج،العسكريةالانقلاباتلكثرةالرئاسة

مسرخاسورياغدت،اللاتينيةأمريكاكبلدان،الخمسينياتأوائلفمنذ

الأمنحالةعلىوتقضيوالتطورالنعوحركةتشلكانتعديدةلانقلابات

الذي،الزعيمحسذيبقيادةالأولالانقلابوقع9491مارسففيوالاستقرار،

المزة(1سجنفيالحكمرجالاتووضعالقوتليشكريحكومةعلىانقلب

الحناويساميالعقيدبهقام9491أغسطسفيآخرانقلابوقعثم،الرهيب

سجنمنبالقربالبوازيمحسنوزرائهورئيسالزعيمحسذيالرئيسفيهقتل

وهربالحناويحكومةعلىالشيشكليأديبانقلب9491ديسمبروفي،المزة

هناكقتلهحتىالشيشكليفطاردهلبنانإلىالأخيو

عنالمدنييقأقصىإذللدماء،متعطشكديكتاتورسورياالشيشكليحكم

الدولةمرافقجميعإلىالعسكريةالمخابراتنفوذومدالقضاءسلطةوشلالحكم

علىانقلبأنإلىالسجونفيبأعوانهوزجالحورانيأكرمأستاذهعلىوانقلب

حفرفيلورياخارجإلىالأثاثتصديرععليةاشغلإذ.دمشقفيوقتهالموطرعميليضي!!لم)1(

انتقاءفيبرعقدكوهينإيليكان.المغيرةوالأفلامبالتقاريرملأها،القطعبعضداخلسريةمخافي

وطاولات،بالصدفوالمزينةالمزخرفةالدمشقيةوالموبيليات،اليدويةوالمصنوعات،الثرقيةالتحف

لوريا.فيالجماركرجالانتباهتثيرلاالتجس!لموادمخافيتمثلأغلبهافيوكانتالزهر،
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مارسفيفأعادوا،الحورانيأكرمجماعةبمساعدةبعثيونضباطالشيشكلي

الشيشكليوفرفعلأ،المخابراتبيدوبقيتلثكلأللمدنيينالسلطة5491

انتقاقااللاتينيةأمريكافيدرزيسوريشابقتلهأنإلىالدولبينمتنقلأ

6191سبتمبرفيالانفصاليالانقلابوجاءالدروز)1(.علىبالمدرعات)هجماته

وآخرين(عصاصةوموفقالنحلاويالكريموعبدالكزبريحيدرالضباط)بقيادة

وسوريامصربيقالاندماجيةالوحدةبتحطيموالمسلمينالعربآمالحطمالذي

كوهيقإيليوصول)بعد6291..مارسفيأنفسهمعلىالانفصاليونانقلبثم

(.أيامبعدةسورياإلى

سقطحتىلسورياكوهيقوصلمنذأخرىانقلاباتخمسةجرتوقدهذا..

،المقربكوهيقإيليصديقالحافظ)2(أميقاللواءبهقامأحدها،6591عام

فقد،بسجنهأمرالذيبالنتخصالسجنفيمرازايلتقيكانالسجينأنحتى

منالعديداعتقالإلىأدىمما،لور!افيالمئيمثكليضدانتفاضةحركةالأطرش!طانأبناءمنالدروزتاد)1(

الحكومةفأرسلت،والثرطةالدروزبينسلحصدامإلىبالقوةالمعتقلينعنالإفراجمحاولةوأدتالدروز،زعماء

ساحقبهجومالجيثىفقام.الأهاليجانبإلىبعضهافانتقلالدرزيةالمناطقإلىالعسكريةالوحداتمنعدذا

منمائتيندعابيروتومن،الأطرش!طانفهرب.الدرزيةالقرىمنعدؤاخلالههدم5391دي!مبرأواخر

للدماء،المتعطشالديكتاتورعلىبالثورةعجلمماةبالمثيثكليللإطاحةال!وريالثعبالدرزيةالعائلاتزعماء

تحتالأتاليهاشمالسابقالجمهوريةرئيسووفع،والثرطةوالجيثىالثعبأفرادمنالآلافاعتقلالذي

فيبهأطيححتىعسكرياحاكفانف!هسنمباةالسوريةالمدنمنالعديدفيالطوارئحالةوأعلن،الجبريةالإقامة

5491.مارس

وفي.للداخليةوزيزاوعينلواءمنمبإلىفرقى،6391مارس8ثورةفياشتركلوريبعثي:الحافظأسين)2(

مجلسرئيسونائبالداخليةوزيرمنمهيالحافظأمينفيهاثغلجديدةحكومةتثكلت6391مايو13

أمينإلىانثاغرالنمبتحول6391يوليو9فيمنحبهصنالحريريزيارالدفاعوزيراشقالوعندماالوزراء

أمينإلىأيفاالنحبفتحول،الأتايملؤيالمسلحةللقواتالعامالقائداشقال6391يوليو27وفيالحافظ

تثكلتنوفمبرا)11ونمفأشهرثلاثةوبعد.الثورةلقيادةالوطنيالمجلسرئيسمنحبإلىبالإضافة،الحافظ

للمجلسرئيشا،691مايو14فيانتخبالذي،الحافظأميناللواءبرئالةوكانتسوريةبشةحكومةأول

،الاضطراباتمنالكثيرعهدهفيالسوريةوالثعبيةالميالجةالماحةوشهدت(،الجمهورية)رئيسالرئايم

بييرسوريا،في)الحراعالزة.لجنفيبوزج،6691فبراير23فيعسكريانقلابفيبهأطيححتى

8791(.دسمثق-المعرفةدار.الدلنعلاءماجدترجمة،بوداجوفا
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وقادةوالنوابوالوزراءالوزاراتورؤساءالجمهورياترؤساءمنكبيرعددالتقى

متقطعةفتواتعلىالمزةسجنفيجميغاوالصحافةالفكرورجالالأحزاب

الوقت.ذاتفيمبكيامضحكا.،الأمرفبدا،متعاقبة

زرعهعمليةوكانتسوريافيكوهيقإيليتواجدالمستقرغيرالجوهذاوسط

نأعليهوكانضدهوليستلصالحهاتجهتكلهافالظروفتماقا.ناجحة

المجتمع.بصفوةعلاقاتهوطدوقد..خاصة.-كسلأوخوفدونينتهزها

بهمبهورةريتاتعاونه،وأمانثقةمنهالةتحيطهبينهمبيسرفاندس

قوية،سريعةبصداقةيريدمنوبيقبينهفتوبط،الضخموبراتبهاوبوظيفتها

لاالذيالمالمنمزيدفيطمغا،علاقاتهتعميقأجلمنكثيوةأحياناوتتنازل

وأطاعت...ومنحت..أجادتكلمابهيبخل

البعقحزبفي

الرفيعالسوريالمجتمعلدخولوسيلتهالبعثحزبفيكوهيقإيليرأى

كرس،الحزبرئيسالحافظأميقاللواءصديقهعلىواعتماذا،أبوابهأوسعمن

منقرباحماسهبسببفازداد،مدهشةبثوريةالحزبلخدمةوقتهمنالكثيو

)المهاجرلقبعليهأطلقحتى،المختلفةالحزبوقياداتالحافظأميق

التجارية.نشاطاتهوتسهيلخدمتهفيالجميعوانبوىالعائد(،

مقابلاتمنهمللصفوةسهلإذ.خدمتهمعلىآخربشكلتفانىفقدهوأما

عليهموأغدق،شقتهأومكتبهداخلالجمالالرائعةسكرتيوتهمعجذاخاصة

المتزوجالرجلنزواتيبيحلامسلممجتمعتقاليدتفرضهاالديبالمحظورات

العسكريونفيهاستولىعسكريانقلابوقع6391مارس8وفييقرها.ولا

أميقاللواءفيهعيقثورةقيادةمجلسوشكلوا،سوريافيالحكمعلىالبعثيون

أحس.اللحظةتلكومنذالوزراء.مجلسلرئيسونائباللداخليةوزيزاالحافظ
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النفسيا!هدوءيحفهالتجسسيعملهوواصل،الثقةمنكبيربقدركوهينإيلي

.والاطمئنان

زارسفرهوقبل.أبيبلتلتستدعيهكوهيقإلىرسالةبثتقدالموسادكانت

لإنهاءأوروباإلىالسفرفييستأذنهالداخليةبوزارةمكتبهفيالحافظأميقاللواء

كثيرايتغيبألامنهراجيابحرارةالوزيروودعه،والماديةالتجاريةأمورهبعض

وقالممتناالوزيرفضحكإليهجلبهايودمعينةهديةعنإيليوسألهأوروبا.في

هدية(أعظمبيننا)وجودك:له

اللاسلكيجهازوأخفىجيدا..شقتهأغلق،المطارإلىإيلييتجهأنوقبل

منإفراغهبعدالحمام)سيفون(فيبحوزتهالديالتجسسوأدواتوالكاميوا

الإسرائيلي.سفرهجوازلتسلمميونيخإلىومنهاروماإلىذلكبعدطار.المياه

بانتظارهكانالموسادمبنىوفيحازااستقبالأليستقبلوهأبيبتلإلىاتجهورألنتا

إليه.ماسةبحاجةالضباطمنفريق

ليذهببعدهاأطلقوه.فيجيبيسألونهعليهانكبواكاملةساعاتسبع

للعرحلةاللازمةالخططويضعونبها،نطقكلمةكلهميحللونبينمالأسرته

باعتلاءأخبووه،الصغيوةوابنتهزوجتهوسطبإجازتهينعمإيليوبينما.المقبلة

يحزمأنعليهكانا.لذلكسوريا.فيالرئاسةمقعدالحافظأميناللواءصديقه

دمشق.إلىفوزاللسفرحقائبه

المهاجريققصرفي

يقينا.إجازاتهإحدىفيإيليجاءكلمادمعهاسوىكوهيق)ناديا(تملكلا

ألافيرغبتهتحتومدائفالكنهاخطيؤاسزاالطويلغيابهوراءأنتدرككانت

ينهشها،وحنتتاوتنقلبعليهالخوفمشاعربداخلهاتتعاركشيء..عنتسأله

تتمالكأنتستطعلم..المرةهذهلكنوالبكاء...الصمتمنمفزاتجدفلا

ا!هموممنضخمجبلكالصاعقةعليهاأنقضإذكدأبها.تصمتأونفسها

))..دمشقفيكوهينإيليفمميعة
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بركبتيهالصغيرةطفلتهوتشبثتيسافر..ألاترجوهيديهبيقخائرةفارتعبت

إرادتهيسلبأقوىنداءفأمامهرجاء..أوصراخعاطفتهخزكفما،صارخة

..والمغامرة..التحديفيالكاملةالرغبةإنها.لتلبيتهعنهغصباويدفعه

مهمةتحقيقها،سبيلفييتخاذلأويؤخرهاألايجبمقدسةمهمة،والوطنية

أخرىمرةعادميونيخومن..المجهولبالقادموانشغلأسرتهأمرأمامهانسى

ثمينةهديةبهاخاصةحقيبةيحملسورياإلى

فيالجالسيقالرجلينلتحيةدمشقفيالمهاجرينقصربوابةحرسانتمب

لرئيسالرسميالمقرساحةببط!دخلتالديالسوداء،الرسميةالسيارةخلفية

بالغةبحفاوةالقادميقالحافظأميقالرئيساستقبلدقائقوبعد،الجمهورية

الجيشقياداتوكبارالسفراءمنهائلحشدوسطالطعاملمائدةواصطحبهما

.السوري

صفوةنجومنجموالثاني،الإعلاموزيرالجنديساميهوالأولالرجلكان

كوهيق.إيليأو..ثابتأمينكمالالسوريالمجتمع

فيهاأحاطرسميةصورةمعهلهتؤخذأنعلىالحافظأمينأصريومها..

!المقائلابضيوفهوعرفهبذارعيهكتفه

ليعملوأمريكاأوروبافيالمزدهرةأعمالهليتركوطنيتهساقتهالشاب)هذا-

صعب(.اقتصاديمناخفيسوريافي

وجاءت،ذلكبعدبالرئيسكوهينإيليوانفرد..وهنأوهالضيوفصافحه

ايلييفلكولابحفاوةفتشكرهالفراء..منثميتامعطفاكوهينليهديهازوجته

الموسادكلفتا!هديةهذهولكن(،متواضعةهدية..هذه)سيدتي:يقولأنإلا

دولارألف

للقواتالعامةالقيادةمبنىفيعجيباأمزاكوهينإيليلاحظ،ليلةوذات

قالللموسادعاجلةرسالةفبث.مباشرةمنزلهأماميقعالذيالسوريةالمسلحة

فيها:
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كبارلسياراتمتزأبةحركةوهناكليلأ،طويلةلساعاتمضاء)المبنى-

سوريةتحركاتهناكتكونأنالمرجحومن،المبنىعلىالمترددينالضبا!

لإسرائيلالمعاديةالإعلاميةالحملةزيادةذلكيواكبالحدود،تجاهعسكرية

.(.الشوارعفيحربيةوتحركاتوللصهيونية

المراقبةمراكزأكدتساعة24وبعد،الغطيوةبالرسالةالموساداهتمت

بالفعلهناككانتفقد،الرسالةصدق()جاليليبحيوةعندالإسرائيلية

عليهاهجوماإسرائيلفشنت)نوكيب(قاعدةمنبالقربمدرعةتحركات

(.وقائية)إجهاضعمليةفيودمرتها

وهو(الدينزهر)معزىأولبالملازمكوهيقإيلييلتقيأنالظروفوشاءت

أركانهيئةورئيسوزيرالدفاع)1((الدينزهرالكريم)عبداللواءشقيقابن

فيرغبتهثابتكاملأبدى)وطذي(فضولوبدافع،السوريةالمسلحةالقوات

الحدودعلىالجيشوتحصيناتبلدهلقواتالعسكريالوضععلىالاطمئنان

إسرائيليهجومبردالكفيلةالعسكريةالاستعداداتمشاهدةأيفاالعدومع

التفاصيلسردفيالدينزهرمعزىأفاض.السوريةالأراضيعلىمحتمل

لخطو!كروكيةبرسوممتغابيابداالذيلصديقهشروحهموضخا،العسكرية

وقواتها.ومواقعهاوتحصيناتهاوأسلحتهاالجبهة

كثرتوالذي،المندفعأولالملازمعندالثميقالمعلوماتبئرانفتحهكذا

نأنفسهممنياالسحريةسكرتيوتهبابتسامةليفوزكوهيقإيليلمكتبزياراته

فقدذلك.يدركإيليكانولما.الفتاكحسنهاينبوعمنبرشفةمرةذاتيفوز

لنيليتطلع.+لرغبتهأسيزاهكذاليظل.الدلالسوىتمنحهبألا)ريتا(أمر

المكتب.علىترددهباستمرارمأربه

القائدبمنمبلنفمهواحتفظ،الدفاعوزيرمنمبالدينزهرالكريمعبداللواءشغل6291أبريل16في)1(

وزيرمنمبوتولى،6391مارس8انقلابفيالقدسيناظموبالرئيسبهوأطيح،المسلحةوالقواتللجيشالعام

الأتاسي.لؤيالجديدالجمهوريةرئيسالدفاع

)001دشقفيكوهينييإفضيعة
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جيذاالبابويغلقشقتهإلىيسارعالموسادعميلكانلهزيارةكلفبعد

كوهين،إيليمحلهويحلتمافاثابتأمينكمالليختفيالثقيلةالستائرمسدلأ

الذيالصغيراللاسلكيجهازهبواسطةمختصرةسريعةبرسائليبعثحيث

الإيريالوبواسطة،مكتبهحجرةفيالمعلقةالكبيرةالكريستالالنجفةفيأخفاه

بحاجةيعدلم)1(،شرفتهفيا!هنديالياسميقوأشجارالزهوربيقوضهالذي

ثانيةمرةرسائلهبثلإعادة

الجبهةعلىجاسوس

بشقته.ميلادهعيدحفلإلىالدينزهرمعزىصديقهدعا..الأيامأحدفي

.هناكستكونريتاأنإيليأخبرهبعدماالفورعلىالدعوةالأغرالشابوقبل

منلابدوكانآخر،بشكلالمعلوماتمنالمزيدفييطمعإيليكانالمرةهذه

نألسكرتيرتهأوامرهكانتحيث.أهميتهمعتتناسبتحيةالدينزهر)تحية(

ريتالهألمحتوعندماحبها.فيالغارقبالضيفالإمكانقدرالطيفة(تكون

ثمينة،ذهبيةفرصةالموسادعميلانتهزهايريد..ما)بعض(أعطتهبأنها

المسلحةبلدهقواتاستعداداتعلىبنفسهالاطمئنانفييساعدهأنمنهوطلب

قائلا:بلهفةوحدثهالحدود،على

عنالسوريةالإذاعةفي3بحراروسأتكلمقواتنا..فيثقةسأزدادبذلك-إنذي

رأيتلأنذيالمراتآلافأقوىانفعالاتيستكونوبذلكودفاعاتنا،جيشناقوة

بابواقعالإحساسمنيخلوالذيالإنشائيالكلاممنبدلأشيءكلبنفسي

،اللذةقطوفمنحرمانهعدمفيورغبة،الحماسيةالوطنيةالنبرةأمام

حيث،ثابتأميقكاملالوطذيالثوريرغبةتحقيقعلىالدينزهروافق

بطريقةبوضعهقام،قوةأكثرآخربإيريالالتعانأنهيبدو،نف!هفيالإلرائيليالعميلثقةتعمقتبعدما)1(

واعترف،كومينإيليانكشافعندبعدفيماضبطالذيالإيريالوهو،يسكنهالذيالبيتسطحفوقملفتةغير

وثاهدبنفمه!ثقتهودخل،كوهينيراقبكانبأنهالموريةالاضخباراترئيسال!ويدانيأحمدالعقيد

المطح.علىالإيريال
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يطلقمواقعوأدخله،الإسرائيليةالسوريةالجبهةإلىبالفعلمعهأخذه

رأىالجولانمرتفعاتوعلىإنذار.سابقبدونمدنيأيعلىالرصاصفيها

بطارياتلإخفاءالسوفييتبناهاالديالخرسانيةالمخابئمواقعبعينه

البحرعلى)أوديسا(ميناءمنرأسهاجاءتالدي،الطويلالمدىمدفعية

سوريا.إلىالأسود

منالقريبةللتلالالغربيالمنحدرعلىالجاسوسعدأخرىزيارةوفي

02مداهامم122)هاون(لمدافعجديدةبطارية08منأكثر،الجبهة

السوريةللجبهةكوهيقإيليزياراتتعددتالأردنواديوداخلكيلومتؤا،

كبارثقةينالأناستطاعفقد..ذلكبعدالعسكريةالسلطاتأعلىبموافقة

أيةفييتوقعونوكانوا،الحافظأميقالرئيسمنالشديدلقربهالدولةرجال

الحافظأميقيختارهبأنخمنبعضهمأنحتىعليا،لوظيفةتعيينهنبألحظة

الجمهورية.رئيسنائبإلى،ذلكمنلأبعدتخمينهفيذهبوبعضهموزيزا،

الضبا!أنحتىعليها.غبارلاللجبهةالمتعددةزياراتهكانتلذا.

الجديدةللعدافعجذاالسريةالمنشآتبتصويرلهيسمحونكانوالهالمرافقين

عدسةذاتكاميراتبواسطة)1(الإسرائيليةالأراضيتصويروكذلك،مم013

الجبهةإلىزياراتهفيكتفهعلىعلانيةيحملهاكانزووم

بعثت..بعيدةلمسافاتالتصويرلهتتيحمتطورطرازمنيابانيةكاميراإنها

وما،بالرئيسعلاقتهعلىواعتماذا.زيوريخمنخاصطردفيإليهالموسادبها

حازاترحيبايلقىكوهيقإيليكان،هاملمنصباختيارهقربمنحولهأشيع

صورهكوهينإيليالتقطالديالموريةالع!كريةالمواقعتحديدإيرائيلاستطاعتالمورهذهبوا!ة)1(

والذخبرةالمؤنومخازن،الموارفيومنمات،ال!وريةالدباباتمرابضتفمخرائطرلمتثمومن،ها.

بدقةللمواقعالتوصلسهولةللموصادتتيح،معينةفنيةبزواياالمورهذهيلتقطالوسادعميلكانلقدوغيرها.

الكثيرسورياأدقدتآدةتلكوكانت،متناهية
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،الجولانمرتفعاتفيالجبهةعلىوالصغارالكباروالضبا!القيادةمراكزمن

لهقالواالديالدفاعخططلفهمكبيؤامجهوذاويبذلبالغباءيتظاهردائقافكان

السوفييديالاتحادبعدأرضيةمدفعيةوأقوىأصعبتشكلمجموعهافيإنها

طبعا.

وتخزينها،المعلوماتحفظعلىالمدربةالجبارةذاكرتهعلىيعتمدكانلقد

أبيبتلإلىليبثهالجبهةعلىالنهارخلاليراهماكلتسجيلمنفتمكنه

كلتغطي،المورسبإشاراتلإسرائيليبثهاالديالمعلوماتوكانتليلأ.

الحدودعلىالقواتانتشاروتصفالسوريةالجبهةعلىوكبيوةصغيوة

تقدمدونتحولأنيمكنالديالمدرعات)مصائد(مواقعوكذا،بالتفصيل

كوهيقإيليبثأيفتا.البلدينبيقحربنشبتإذاالإسرائيليةالقوات

لأسرابالدقيقةوالمخططات،السورييقالطيارينأغلببأسماءقائمةلإسرائيل

طائراتهمعلىالمركبةوالأسلحةالطائرات

السوريةالإذاعةهأ

الإعلاموزيرالجنديبساميعلاقتهكوهيقإيليوطد،مرسومهولماطبقا

وانتمائهوطنيتهلتأكيدجديدةمحاولةوفي.البعثحزبوبقياداتالسوري

المهاجرينروابطلتوثيقالبعثيالحزبباسمالأرجنتيقإلىسافر،الحزبي

علىللوقوفوأيفتا.هناكأحوا!!معلىوالاطعئنان،بوطنهمالسورييق

السياسيةومسيوتهالأمالوطنبقضايايربطهمحتىالمهجربلادفيمشاكلهم

الدولاراتمنآلافعدةيحملدمشقإلىرجعقصيوةرحلةوبعد.والاقتصادية

مالهمنبهاهوتبرعدولارألفإلىبالإضافةهذا،الحزبلصالحكتبرعات

الحافظ،أميقللرئيسالإجماليبالمبلغالشيكسلم،متقنةتمثيليةوفي.الخاص

الحزبقيادةدعامماالوطذيوموقفهالكريمةلفتتهالسوريةالصحففنشرت

خلاله،منليتحدثدمشقإذاعةميكرفونمنحهإلىالإعلاموزيررأسهموعلى
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ودعوتهم،البعثحزبلتأييدمكانكلفيالسوريينإلى)الصادقة(،وبوطنيته

كاول.عامولمدةالمجالاتشتىفيبوطنهمالنهوضأجلمنللمشاركة

غيورثوريبحرارةتفيضالديالثوريةحلقاتهتذيعالسوريةالإذاعةكانت

عندعليهاالمتفقالعباراتبعضالموسادفتحلل،أراضيهووحدةوطنهعلى

وسيلةكوهيقإيليأوجدوهكذا..بالخطر،الإحساسأوالقصوىالضرورة

لجنةفيعضوااختاروهولما.المرةهذهعلنيةلكنها..بإسرائيلأخرىاتصال

خزائنإلىمنهينفذجديذابانجاالوضعهذالهفتح،البعثحزبعنالدفاع

أياملقغاءالأسبابيختلقأصبحالمنصبهذاطريقفعنسوريا،فيالأسرار

تقضيمهمتهإنحيث،الجولانمرتفعاتفوقالجنوبيةالجبهةقيادةبمقر

عينهعليهتقعماكليسجلوكان.يوميةتطوراتمنهناكيجرىمابمعرفة

إسرائيل.إلىبالمورسبثهايعيدالأهميةفيغايةتقاريرويعد..كبيرةأوصغيرة

الغيارقطعومخازنالحديثةالسوفييتيةالأسلحةبأماكنتفصيليةتقاريرفأرسل

لذخيوة.وا

بالأفلامبحشوهاقامسريةمخابنبنفسهحفرالخشبيةالموبيلياتوبواسطة

والدشموالمطاراتالسوريةالجبهةلمواقعوالكروكيةالحقيقيةوالخرائطوالصور

لأماكنخرائطكذلك،المواقعفيهاتحتميالديالخرسانيةالمخابئوعمقوطول

ومن.الجويةا!هجماتمنوالمدرعاتالدباباتتحميالديالحصينةالخنادق

طرازسوفييتيةدبابة002وصولخبر،إسرائيلإلىنقلهاالديالأسرارأعظم

سورياتسلمتهاالدي21ميجا!هجوميةللطائراتفوتوغرافيةوصور،54()تي

إهذهالعلياالإسرائيليةالقيادةيدفيتقعصورأولوكانت.العامنفسفي

الديالخشبيةالموبيلياتبتجاويفمحشواكوهينإيلينقلهذلككل.الطائرات

.هناكالموسادوتتسلمهاأوروبا..إلىيصدرها

)001دمشققكومفىيمإفضيعلأ
915

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الروسيةالخطة

بأولأولأوتصلهاالروسيالسلاحعلىكليااعتماذاتعتمدسورياكانتلقد

كبيرةأعدادوتتواجد،الروسيةالتوسانةتنتجهالذيالسلاحتكنولوجياأحدث

معحديثهوفي..الحديثةأسلحتهمعلىالسورييقلتدريبالروسالخبواءمن

بيعرفكانللغايةخطيوأمرعنالسوريالضابطتحدث،الدينزهرمعزى

بخصوصها.شروحأوكاملةمعلوماتمعزىعندتكنلم(الروسية)الخطة

ماكل)أجمع.المحدد.الردجاءه،.أبيبلتلالأمربهذاإيليأرسلوعندما

الروسية(الخطةموضوععنتعرفه

إحدىوفيالسر.هذاعنتنديدينوباهتمامبشغفيبحثكوهيقظللذلك

بالعقيدكوهينإيليتعرف!هايدعىأنالعادةمنكانالديالرئاسيةالحفلات

يستدرجهوظلالسوريالجيشفيمظلاتكتيبةأقوىقائد()1(حاطوم)سليم

وضعهاالديالروسيةالخطةسر،المخيفالسراكتشفأنإلىالحديثفي

إسرائيلمنالشماليالجزءفصليقتوحونوفيها!الروسالعسكريونالخبواء

استطاعبل2.بذلككوهيقيكتفلم.مفاجنهجومفياليهوديةالدولةبقيةعن

للخطةالروسيةباللغةمفصلةخرائطعلىالحصولأيفتاحاطومالرائدبمساعدة

تنفيذها.ومراحل

لامرحلةإلىبنفسهثقتهوصلتكوهيقإيليأنالإسرائيليونأدركلقد

نفسه،عنراضياوأصبحوالتعقلالحذرقواعدكوهيقنسىلقد،!ها.حدود

فيلقيادات21أعلىيصادقأنبهااستطاعوالدي،تصدقلاالديالسهولةنتيجة

ممربينالوحدةانفمالأعقابفي6191عامتشكلتالديالعمكرية()اللجنةفيعينحاطومصليمالعقبد)1(

منحاطوملليمبتمريحفيهطالبتبياناالبعثحزبفيالقوميةالقيارةأصدرت6691فبراير21وفيوصوريا،

دمثقعلىامجومباقيادتهتحتالموجودةقواتهأمر!براير23وفيالبلاد!خارجإلىآخرينمعونفيهالجيث!

معالمجنفيبهوألقىالرئيساشملمبالمدفعيةالمقرقصفوبعد.الحافظأمينالجمهوريةرئبسمقرواحتلال

الدولة.قياداتمنرالعديدعفلقميثيلالبعثحزبمؤص!
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حتى،محددةبمواعيدتقيدأوتوقفبلابالمورسإرسالهفواصلسوريا،

-المعلوماتلتزاحم-جعلتهالديللدرجةتكرازاأكثرالبثعملياتأصبحت

رسائلهوكانت!أبيبتلإلىقليلةأيامغضونفيرلالةوثلاثيقبإحدىيبث

وتدرجمحدد،يومفيألبوعكلصباحاالثانيةفيتبثعليهاالمتفقالتجسسية

دواعيكلمتناسبا،متتاليةأياملعدةتقريبايومكلرسائلهيبثفأصبحالأمر

للدرجة،ووطنيته،.إخلاصهفييشكواحدسورييوجدلاأنهمنواثقا،الأمن

واحد.يومفيرسالتينيبثأحيانافيهاكانالدي

حدث)ماذا:أبيبتلمنرسالةوصلتهجهازهيغلققبلماصباحوذات

أحد)قتل:مفصلةإجابة)همبثالعصروبعدسقط؟(،الذي21الميجلسرب

التدريب(أثناءأخرفبطائرةطائرتهارتطمتضندماالطيارين

جهازعلىجذامتهاوتاكوهيقأصبحعندماالسقو!بداياتخطتلقد

حالتهضبا!علىكانلذلك.لمصيوهيستدرجكانأنهلوكمااللاسلكيالإرسال

الديالمادةكانتفقدذلك.ايفعللممنهمأحذالكن،يكبحوهأنأبيبتلفي

مديرسيفجورجإلىتعرفوقدخاصة،كبحهتستدعيلاجيدةبهايبعث

منإيليفتمكن،عقلهريتاأفقدتهالذيالسوريةالحكومةفيالعسكريالإعلام

الإعلاميةالخريطةخلا)!امنويعد،بحوزتهكانتسريةتقاريرعلىالحصول

.لبلاده

السريماالسلاح

سوريا،فيكوهينإيليبهاقامالديالخطيوةالمهعاتأبرزأيفتاهناككانت

سورياتعملالديالماءمنالإسرائيليالمخزونتهديدخطةعلىتجسسهوهي

الحافظأميقالرئيسإليهاأنتارالديالخطةوهيفرصةأقربفيتنفيذهاعلى

لكوهيقالأوامرصدرتلقدويحرقها.إسرائيليقتلالذي(السري)السلاحباسم

0011161دمشقفماكوهيني!يإفضي!
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ورلوماتخططمنالمشروعبهذاالخاصةالتفاصيلكلبإرسالومحددةواضحة

تؤرقكانتأسئلةثلاثةفهناك،ومواقعهاالتجهيزاتونوعيةبيانيةوخرائط

كيف؟؟متىأين؟:عليهاالإجابةبسرعةكوهيقعلىوتلحإسرائيل

وبمصداقيةوسهولةبيسرتجيئهفالمعلوماتكثيؤا..كوهيقإيلييتحيرولم

كلماكعادتهبتنوشتامبتسقابمكتبهحاطومسليمبالعقيدفوجئإذ.الوصفتفوق

وسألهالفرصةكوهيقاستغلالداخليةالحجرةفيملتهبةقبلةريتامنحته

حاطومضحك؟الرفيقأيهاالسريبالسلاحالحافظالرئيسيقصدماذا:بتعجب

أسفهالموسادعميلأبدىشخصيا؟إليهالمقربيقمنوأنتتعرفلاكيفقائلأ:

بالتفصيل.الأمرلهيشرحأنحاطوممنطالبا،لجهله

بلفقط..السريالمشروعبتفاصيلوإحاطتهحاطوملعلمإيلييفاجئلم

وتفصيل.المشروعبحمايةالمكلفيقالعسكرييقالمسئوليقأحدأيضاأنهاكتشف

هضبةفوقيوجدالأردننهرأنبعاأنهعلىيعتمد()1(السري)السلاح

إسرائيلأقامتحيثةجاليليبحرفياليرموكبحيرةمعيصبثم،الجولان

لريوفيوةبكمياتالماءتخزينمنيمكنهاالتعقيد،شديدأنابيبمشروع

.الشرببمياهالمدنبعضولتغذيةالأراضي

مشروعاتهافيالمضيمنإسرائيلمنعفيتفكرأنهذاإزاءسورياعلىكان

وحاصبانيبانياسنهريمجرىبتغييوعنها،المياهبمنعوخنقهاالزراعية

سوريا،معالحدودعلىالإلرائيليةالتحركاتمسألةلبحثالعربيةالقمةمؤتمرعقد6491ينايرفي)1(

العربيةالأراضييخدمبماالأردننهرمياهلتحويلالعملبضرورةقرازاالمؤتمرواتخذ.الأردننهرومثكلة

)الا3صوحدعسكريةقيادةوتكوين،ممريجنيهمليون4)6بتكلفةشهزا18مدةخلالبالنهر،المحيطة

محاولاتضدال!لحة(القواتاشخدامذلكفي)بمادفاعيمخططووضع،ذاتيةوإدارةبهاخاصةميزانية

فاتل.بحمارإصائيلوخنقالنهر!مجرىتحويلأجلمنالعربيالمثروعتنفيذلعرقلةإسرائيل
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كبوىيوغسلافيةشركةتولتحيث،الأردنلنهرالأوليةالمنابعيمثلالذي

إسرائيل.يشلوالذيالتكاليفالباهظالمشروعهذاتنفيذبرويكت()أنرجا

جاليلي.بحرنحوالجاريةالمياهمجرىبتغييوتسمحقنواتبناءعلىوينص

وعندها.لديهالديوبالمعلوماتريتاأمامب!ركزهحاطومالعقيدتباهىلقد

علىشاسعةأرضمساحةشراءفيرغبتهوعرضمهاراتهكوهيقإيلياستغل

الفتاةوابتساماتالخعربفعلالعقلالمغيبحاطوممنطالباالجديد:ال!جرت

كانتأيامعدةوبعد..فوافقالمشروعورسوماتخرائطعلىيطلعهأنالمثيوة

بل.فحسبهذاليس.كوهبنإيليمكتبضلىكلها(السري)السلاحتفاصيل

الضخمالعملبرنامجأعدالذيصعبميشيلاللبنانيبالمهندسأيفتاجاء3

.الجولانهضبةفوقكيلومتوا07منلأكثري!تدالذي

يمتلكالذي)1(لادنبنمحمدالكبيوالسعوديبالمقاولعرفهبعدهومن

منهطلبتمنذأسابيعتسعةتمرتكدول!.والحفاراتالجرافاتمنأسطولأ

العملوجداولوخرائطهالمشروعمستنداتوكانتإلا.بالخطةموافاتهاالموساد

)2(.إسرائيلفيالموسادخبراءأيديتحتالزمنية

يطفوالخوفوبدأ

منوهو،السوريةالاستخباراترئاسةالسويدانيأحمدتولى6491عامفي

مكافحةفيكبيؤادوزاالسويدانيلعبوقد..الحافظأميقللرئيسجذاالمقربيق

وهو،.المكعبةالأمتاربملايينتقدرالديللمشروعالترابيةوالتسويةالحفرعملياتعنمشولةثركتهكانت)1(

ارتبطكوهينإيليأنالمولاد،عنالمادرةالكتبمنبالعديدوجاء.لادنبنأسامةأعما!أحدتردد،حسبما

مساحةبنفسهويختاريدر!مهالكيالمثروعخرائطكوهينإيليأعارالأخيروان،لادنبنءوثيقةبصداقة

كذلك،مرحلةلكلالتنفيذومراحلالجديددالمنواتأماكنتوصالخرائطهذهوكانت.منالبموقعذاتأرض

الثروع.عنبالدفاعالمكلفةالعسكريةالواقعجانبإلى،العملاقةالرفعمحطاتومواقعوصف

إلىالأردننهرتحويلمشروعدمرتمفاجئةضربةالإلرائيليةالمسلحةالقواتوجهت6491نوفمبرفي)2(

الأبد.
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كاناسمهذكرمجردأنحتى..بهموالإيقاعالخونةومحاصرةالجاسوسية

والوطنيةالشديدالذكاءعنهعرف.لمرآهالأبدانوترتعدالصدورفيالرعبيلقي

ال!نسيةباللغتيقلمعرفتهالعاليةوثقافتهرفاقهبيقتفوقهجانبإلى.الزائدة

الجيشفيسئااللواءاتأصغريصبحلأنعجيبطموحلديهوكان،والإنجليزية

.لسوريا

واستقبلثرسميةدعوةعلىبناءسوريوفدمعموسكوالسويدانيزار

ونائبهالسوفييتيةالمخابراترئيسسيمتشاسذيفلاديميويمنحازااستقبالأ

وعندما،التجسسحقلفييحتاجهماكللهوقدما،زاخاروفجنرالالميجور

الجواسيس.وتتبعالذبذباتلتصيدحديثبجهاززودقدكانعاد

سقوطه:تمأنإلىكوهيقإيليرسائلتعقبفيالفضللهكانالجهازهذا

برسائلهيبعثوالاستهتار..المغامرةعلىالأخيردالفتوةفيكوهيندأبفلقد

السوريةالصحفنشرتوعندماعواقبلأيةتحسبدونماومساءصباح

لارعبوتملكهرقبتهتحسس،إسرائيلعملاءمنالخونةأحدسقو!تفاصيل

منبالارتياحيشعرولاوقلقمضطربأنهأبيبتلفيلرؤسائهوأبرقيرحم

تلإلىبالعودةلدوالسماحالمهمةإنهاءفيرغبتهوابدىبل.السويدانيأحمد

فيالجواسي!ىأخبارقراءةبعدمالموسادفيأساتذتهأوامرخالفلقد،أبيب

تؤدقيقدتصرفاتعنهتصدرلاولكيسليمةبأعصابهليحتفظالسوريةالصحف

كشفه.إلى

وأضابطصادفهكلما،الشرطةتطاردهكلصبدالكنهتهدئتهأساتذتهحاول

والجلادالإعدامغرفةيتخيلوهوفزغافرائصهترتعدكانتالشارعفيشاوي!ثى

فيرجلهمأنالموسادفياعتبرواأسابيععدذمروروبعد.رقبتهحولالحبليلف

حيث،عائلتهمعيقضيهاإجازةوهي،قيمةمكافأةيمنحأنيستحقدمشق

)001دمشقفيكوهينإييفمميعة16!ا
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مظهرمنالرغموعلى)1(.شاؤول:لهالثالثالمولودقدوممعذلكصادف

حالةفيكانأنهاعتقدواالعملفيزملاءهأنإلا،الإجازةأثناءالسعيدكوهيق

كانالتجسسيةمهماتهإلىبالإضافةكانإذالانهيار.حافةمنتقتربتصدع

يحللأنعليهالمساءوفيوالاستيواد،التصديرفيتجارتهبإدارةأيفتايقوم

جانبإلى،أبيبتلإلىيرسلهاثمومناللاسلكيةالبرقياتويشفرالمعلومات

واستقبالالزهر)2(طاولاتفي!!امخابئوحفر)الميكروفيلم(مموداتتحضير

،اليومفيساعة24يعملأنمنهيتطلبكانذلككل.وخدمتهمالأصدقاء

وأعصابه.وسلوكهطباعهعلىسلبيتأثيرحدوثإلىأدىوهذا

تقرروعندما،إضافيةإجازةمنحهوتقرركوهينإيليحالةقدرواالموسادفي

يكنلم.المنزلخلا!هايغادرلمأسرتهمعأيامثا،ثةطوالبقىدمشقإلىسفره

دونالوقتطوالأطفالهبملاعبةانشغلإنما،كعادتهبالقراءةمنشغلأالمرةمذه

البعيدةإجازاتهخلالمغايرةتصرفاتاعتادتالذيزوجتهأقلقماوهو،كلل

كانيدريأنودونمضطربا.نشاطهعاود..دمشقوفي.الغامضةالقصيرة

.المحتومومصيوهنهايتهمنرويذارويذايقتوب

تلإلىبث،حاطومسليمالرائدمععشاءهتناولبعدما،6591ينايروفي

يؤيدالذي،السريةالبالغالسوريالرئيسقرارعنا!هامةرسائلهبآخرأبيب

ذلكبعدليقوموا!المعسكراتأحدفيوتدريبهمالفلسطينييقاللاجئيقجمع

الرئاسيالقرارتفاصيلعلىكوهيقإيليحصل.إسرائيلضدفدائيةبعمليات

فيإسرائيلإلىبثهذلككلعليها،سيتدربونالديوالأسلحةالتدريبوأماكن

وبجانبه،رسالتهعلىالموسادردينتظرسريرهعلىبعدهااستلقىطويلةرسالة

وأخيراط91آ2مارسفى)آربت(جاءتثم91؟.يونبوفي)صوفي(،،كوهبنلإيليالأولىالطفلةجاءت)1(

6491نوفمبرفي)تاؤرل(

-ح"5ء؟535بيثىشبستنطقبالعبربةالزهرطاولة)2(
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حوتصفحاتعدةإلىإضافة.الخاصةالشفرةونوتةالصغيواللاسلكيجهاز

إسرائيل.إلىبثهاليعيديختز!هاكانأخرىتقارير

واقتحم،كالبوقلحظةفيالخارجيالبابتحطمعندماأذهلتهالمفاجأةلكن

إلىرشاشاتهمصوبواالسويدانيالعقيدبينهممسلحونرجالثمانيةشقته

بهيحتفظالذقيالشخصيالمسدساستخدامأوالقيامعنتمافافعجزرأسه

هلع.فييصرخبدأأنههو،يفعلهأناستطاعماوكل.وسادتهأسفلمحشوا

الحقيقة.بكل)هميعتوفأنعلى،والضربللتعذيبيعرضونهألامنهمطالبا

هلوغادمشقفيالموسادجواليسسيدعليهأطلقالذيالموسادرجلوبدا

فيومنإسرائيليسبخائزامنهازانفسهعلىتبولأنهحتىذاهلأ.مرتجفا

نأأمستحيلامنسوهـيافيمهامهبأنوأوهموهخدعوهالذينأولئكتإصائيل

تنكشف.

كومعين؟إيليسقطإذنكيف

تماقابعيددمنهماكل،سقوطهأسبابحولروجتامختلفتانقصتانهناك

.الأخرىعن

تقدمتدمشقفيا!هنديةالسفارةبأنتقول..خالصةإسرائيليةالأولىالقصة

الا،سلكيموظفشكوفبهاأوضحت،السوريةالخارجيةلوزارةبمذكرة

نيود)هيإلىالدبلوماسيةرسائلهمبثعندلاسلكيةتداخلاتمنبالسفارة

عندئذ.يومكلصباحاالثانيةالساعةرسائلهاتبثا!هنديةالسفارةوكانت

يعملجاسوسعنصادرةاللاسلكيةالتداخلاتأنالسوريةالمخابراتأيقنت

المخابراتمنطالباموسكوإلىالسويدانيالعقيدسافرلذلك2.دمشقفيبحرية

حيث(،الموجات)صائدةالمتحركةالراداريالتتبعبسيارةإمدادهالسوفييتية

ا)هندية.بالسفارةالمحيطةالمنطقةبمسحالسيارةقامت
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خلالبأكملهاالمنطقةعنالكهربائيالتيارلقطعالسوريةالسلطاتوعمدت

بذلكووقع..السائلةالبطارياتاستخدامإلىكوهيقإيليفاضطر،البثتوقيت

يقيمالذيالمبنىتحديدمنالتتبعسيارةتمكنتإذ.حياتهكلفهجسيمخطأفي

فيشكهملعدمنظرامطولةمراقباتوبعد.اللاسلكيةللتودداتكمصدرفيه

فاقتحمواالزهور،وسطبشرفتهممتدااللاسلكيإيريالوجوداكتشفوا،كوهين

مخبأفيآخرلاسلكيجهازعلىأيفتاوعثروابجانبهالجهازعلىوعثرواشقته

وجهازالمتفجرةالبودرةكيسعليهعثرواماضمنومن.الحمامبسيفون

ونوتة-الفتاكةالسمومأنواعأشرس-السيانيدحبوبمنوحبتيقللتفجيو،

1141بيقماصفحةبكلفولسكابصفحة14وبجانبهامفتوحةالشفرة

السريةفيغايةمختلفةاستواتيجيةتقاريرتحويسطرا

الدراسةزميل

زميلكان-مصريمخابراتضابطبأنتؤكد-الحقيقية-الثانيةوالقصة

القائدزيارةأنباءويتابع..السوريةالصحفيقرأكان-كوهيقلإيليدراسة

وفدرأسعلىالموحدةالسوريةالعربيةللقيادةعامرعليعليأولالفريقالعام

العسكرييقبيقالمدنيةالملابسيرتديشخصوجودانتباههفلفت،عسكري

العسكريالوفدزيارةبمناسبةالمنشورةالصورإحدىفيوالسورييقالمصرييق

السورية.للجبهةالربي

المدنيالشخصبيقكبيؤاتشابقاولاحظالصورةفيالمصريالضابطدقق

أعتقلالذي،كوهيقإيلياليهوديوهويعرفهكانآخروشخصبهاالموجود

مصر..فيصهيونيةبنشاطاتالقيامفيالاشتباهبتهمةالقاهرةفيمرات

بأنهوتيقنكوهيقإيليصورةعلىعثرالقديمةالأمنيةالملفاتفيوبالبحث

.الصورةفيالموجودنفسهالشخص
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عاجلألقاخ،نصرصلاحةالمصريةالمخابراترئيدىطلبالفورعلى

بمكتبالتليفونجرسدقالأمر..علىوأطلعهالناصرعبدجصالبالرئيس

غضونفيدمشقإلىسيصلخاصتامبعوئابأنالناصرعبدليبلغهالسوريالرئيس

دمشقإلىنصرصا،حطارخاصةطائرةوعلىخاصتا.مظروقايحملساعات

المفاجأذفأذهلته،المهاجرينقصرفيالحافظأمينبالرئيسوصولهفوروالتقى

وصلالساعةنصفوبعدالناصر.عبدالرئيسبرسالةجاءم!االدهشةوأخذته

ولم)1(السويدانيقرأها(.الرسالةالرئيسلهقدموعتماالسويدانيأحمدالعقيد

مئاتويعتقل،كوهيقإيليشقةليقتحمالحالفيواستأذن،شفةببنتينبس

بهوطيددعلاقاتعلىكانواالذينالأشخاص

أحدحاطومسليمالرائدوكانيوما76اطدةكوهيقإيليمحاكمةجرت

الجاسوسعلىشنقاالإعدامحكمأصدرتالديالعسكريةالمحكمةأعضاء

الإعداممنعميلهاإنقاذالطرقبشتىإسرائيلوحاولت،الداهيةالإسرائيلي

أيفتاعرضتكماسوريا،لصالحبالتجسد!متهميقعرنجيا12بمبادلتهفعرضت

ذلكسوريافرفضت،سراحهإطلاقمقابلالدولاراتمنملاييقعدةدفع

بحزم.

أوروبيةحكوماتولرؤساءالفاتيكانلباباإسرائيلنداءاتتنجحلم،أيضتا.

81الإثنيقيوموفي.كوهيقايليعنعفوعلىللحصولسعتعالميةومنظمات

منهائلحشدوأمام.ادمشقبوسطالمرجةساحةإلىاقتيد6591مايو

أندابونديمدمشقفياليهوديةالطائفةحاخامقامالأنباءووكالاتالسوريين

كوهيق.إيلينفسلراحةالصلاةبتلاوة

كاملبشخميةطويلةفترفىمنذأشك)كنت.يقولالبيروتيةالحوادثبعجلةالسويدانيأحمدءحوارفي)1(

وبنفمي.الثقةعلىيترردونالذينزوارهعلىبالتعرفوقمت!المراقبةتحتوضعتهلذلك..ثابتأمين

أسماءتفمالديأصدقائهلائحةومن.البناية"ص"علىركبهالذفياللاللكيالإرصالجهازهوائياكتشفت

بتحليلوقمناحاتفهراقبنالقد.الخطورةمنعالم!تولىعلىجاسوسأمامأنذيليتبين،الممئولينكبار

تمر!اته،

كلامكان:إيزنبرج(دبنيس،دانيوريلاندوطإيلي.المولاد)كتابفائلةالموبدانيعلىالموسادوترد

فيإطلاقاأحديثكلمدمشقفيكوهينلإيليشواتتا،تخلالإذالحقيقةضنالبعدكلأبعدالمويداني

يتصسضلموكذلك.منهمواحدأياعتقاليتمولم!معارفنمننمخصأيمراقبةأبذاتتملموكذلك،تخحيته

اإكندلةالسفا!دثكوىبمبببالصدفةاكتتادهوجاح،مرالمحبةلأينفسهكوهبن
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سوىيقطعهلاوصمتمشدددحراسةووسطقويةبكشافاتالساحةأضيئت

ثم،الحكمومنطوقجرائمهلائحةالموسادجاسوسصدرعلىضلقت،صراخه

تسليماليومحتىسورياورفضت،طويللوقتالمشنقةبحبلمعلقاوتركشنق

إسرائيلإلىرفاته

ناديازوجتهإلىواحدةرسالةسوىإعدامهقبلكوهيقإيلييتوكولمهذا

ستلازمكآلاممنلكسببتهماعلىجذاآسف.حبيبدييا)آسف:فيهايقول

إعداميوقبيل..وشعبيوطذينحوواجدياؤديكنتلقد.حياتكطيلة

تزوجي.متضرغا.،راجيا.(لكلأقولإليكهذهرسالديبكتابةليسمحوا

كنتإنتزوجي.أبدونمنالأطفاليتربىلاحتىثانيةمرةتزوجي

(.وسراب..حلممجردقليلبعدفسأصيوأناأما.أمامكفالمستقبلتحبينذي

الإعلاموسائلعبرتصرخولازالت..اليومحتىكوهيقنادياتتزوجلم

الرسالةوبأصلزوجهابرفاتتطالب،7991عامديسمبرفيآخرها.العالمية

"عظام"مشكلةلتظل.توافقولا..تستجيبلاسوريا.ولكن!ها..تركهاالدي

الديالمفرطةالثقةفضائحوأبرز..إسرائيلفيالمآسيأشهرإحدىكوهيقإيلي

!!رجا!ها.عقولفيالموسادتغرسها
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!!..المزيفةالمولم!ادضابطتقارلرفضيعة

المعتالينمقجهازالموسادتتقواأنيجب

المخابرات(جيليهودا)خدلحلقد..واللصوص

مقأكثركلهاإسرائيلخدلحبل..الإسرائيلية

دولارمليونعلىاستولىأقالمه!وليس..عقديق

نأكادالأرعقالرجلأنالمهصلكق،والتعايلبالكذب

ولنميكعسكريصدا!رفي!المزيفةبتقال!يره،يتسبب

!!..السوريينمع

هآرتسحيةافتتا
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مزمنةعةخلى

عربية،حربخططإخفاءالإسرائيليةالمخابراتأجهزةتخشىوأبذادائقا

إضافةالأكبر،الفزعهوذلكإن7391.أكتوبرحربفيلإسرائيلحدثكعا

بالموساد.حساسةمراكزمعاديةتجسسلأجهزة)عملاء(اختواقمنالخوفإلى

الداخل،منيأتيأنيمكنالتضليلأنيتخيلونممنللغايةقليلونفقطولكن

فيالمعلومةويحللونيتلقونالذينأولئكمنبللإسرائيلعملاءمنليس

تتعلقوالديللأمانةخيانةبعمليةهؤلاءأحديقومأنالمألوفضيوفمنالموساد.

لذلكوالأسباب،المعلومةتلكبتزييفوذلكيتابعهاالديالحيويةبالمعلومة

فيرغبةوحتى،سياسيةأيديولوجيةأوالثراء،فيالرغبةبيقما،متنوعة

متخصص.واسمسمعةخلق

تفاصيلبإضافةنجاحهتأكيدبمحاولةمعيناستخباراتضابطيقومأحيانا

ذلكيتمأنجذاالنادرمنولكن.شأنهمنالتعظيمأجلمنهناكأوهنامن

بالصحف،نشرتأنسبقبمعلوماتمزجهاويتم،وسنواتسنواتمدىعلى

أساسهاعلىيبنىاستخباراتيةمعلوماتأنهاعلى،ولرئيسهاللحكومةوتقدم

الممياسي.القرار

)1(:الإسرائيليةتحا!آ!!!ااآرتسهابجريدةشيفزئيفيقول

كهذاخللاستمرارعدميضمنبشكلمبنيايكونأنيجبكلهالجهازإن

فإنطويلةلسنواتمخابراتيةأمانةخيانةمشكلةتستمروعندما.طويلةلفتوة

بفرعفقطوليس،المخابراتوأطقمأجهزةجميعفيوظيفيخللعلىيدلالأ!

مرضوجودالواضحمنيصبح،بالجهازللأمانةخيانةحدوثوعندواحد.

فيهات!ببالزي،المزيفةا،شخباراتيةالتقاريرفضيحةأعقابفي7991ريسمبرءفيالتحليليالمقالنشر!ا(

جيليهوداالموصادضابط
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تدخلعمليةيستوجبوالذيالفسادتفشىقدأيضايكونوربماخطيو،

للتطهيو.شاملةجراحية

وأيقتاتأخرفمصادرمعتعامدهايجب،جديةمخابراتيةمعلومةأيإن

،إنسانمنأي،حيمصدرمنتأتيالديفالمعلومةاأخرقمامخابراتأذرعمع

إلىالتعامدهذايؤدلموإذا.إليكتوونيةمصادرمعوتعامدهافحصهايجب

المسئوليقإنشك(.)يثارأنهنايجب،3واحدلمرةولوالمعلومةعلىالتصديق

المعلومةصحةمنللتأكدمختلفةوبأساليببطرقبالتصديقملزمون

بيقلقاءأييرافقأنيجب،عليهبناءتقليديوجد،المثالسبيلفعلى

يحدثل!وإذاآخر.مخابراتفرعمنخبيوشخصوعميلمخابراترجل

مضاعقا.يكونأنيجبفالشكالأسبابمنسببلأيذلك

بشكلعميلتشغيلعدمعلىتحرصأنيجبالمخابراتأجهزةإن

الفتودطالتمافإذا.عديدةسنواتمدىعلىواحدشخصبواسطةاحتكاري

اختبارإجراءتلزمالمخابرأتنظريةفإنآخرونأشخاصمقابلةالعميلورفض

يتمسنوات3عدكلعملاءوهناك.كتلكقاصرةوليستمختلفةبحيلآخر

لعدةيستمروالذيكهذاحديثوفي(طالكشف)حديثعليهيطلقللقاءدعوتهم

الكذبعنالكشفأجهزةتشغيلأحيانايتم،أيام

هووالسؤال

؟.سنواتعدةكلمتكررأمذيلفحصرجالنادعوةيتمأيفتاهل

وكذلكالصدد.هذافيمختلفةقواعدتوجدمتقدممخابراتجهازكلففي

عددمنفقطواحدسؤالأنهأذرعها.بكلالإسرائيليةالمخابراتفيأيفتا

المخابراتيةالأجواءتنقيةقيالبدءيتمعندمابحثهايجبتساؤلات

)1(:معاريفصحيفةفيأفنيريأورييقولأيفتا

79911!بتمبر15بتاريخمعاريففيالمقالنثر)1(
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حيث،عاقاعشرينطيلةبأكملهاوالدولةالموسادجيل)1(يهوداخدعلقد

لاحربفيالدولةيور!أنوكادوجود،لهليسسوريزعيمعنمعلوماتباع

ياله؟واستواتيجيتها.إسرائيلسياسةكبيوةبدرجةوحددسوربا.مع!!اداع

وعلىجيليهوداأنحيث،غريببشيءليسإنهلا.غريبشيءمن

شخص.أيمنأكثرالأمنأجهزةيمثلأنهإلاشذوذهمنالرغم

التخريبأنوالحخطرأ

الأمنأجهزةتنجلمإسرائيلدولةقيامفمنذ.البسيطةالحقيقةهيهذه

فيذلكبدأوقدنفذتها.الديا)هامةالعملياتجميعفيالفشلمنالإسرائيلية

خبواءمنزلهإلىجوريونبندعاالعامنفسمنينايرشهرففي.4891عام

وسأ!هم:السياسيوالقسماإهاجانامنظمةمنالمخابرات

بدأتالديإسرائيلضدالحربفيتشاركسوفالعربيةالجيوشهل-

؟الآن

نأبالإجماعوقالوا.المطلقبالنفياستثناءبلاالخبواءجميعورد

.الحربفيعربيةدولةأيتشاركولنالمتطرفالعنصرهمالفلسطينييق

!!م:قالالنهايةوفيهدوءفيجوريونبنوأنصت

أذهبوسوفكبيرةحربتنشبسوفحيث..مخطئون)كلكم-

الجيوشفيهاتشاركحربفيستستخدمالديالثقيلةالأسلحةعلىللحصول

(.العربيةالنظامية

الفرنسييقنظرائهم)معالإسرائيليونالخبواءتنبأ91هآعاموفي

عبدجمالسقو!إلىيؤديسوفمصرعلىالثلاثيا!هجومبأنوالبويطانييق(،

انتصازاحققولكنه،عسكرياالناصرعبدوخسرا!!جومتنفيذوتمالناصر

العربيالعالمفيلهنظيولاالذيالزعيموأصبحكبيؤاسياسيا

العراقىالرويالمفاعلعنمعلرماتعلىحصلعدماالموسادحهاريفائقةضهرةنال:حيليهودا1()

من)الفلاضا(ئيويينالأالهودلقلعملبةلىساهمكما..1681عامإسرانيلدمرتهأرزيا)أوريراك(

أبيب.تلإلى8591عامالردان
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الجينت!بتشكيلاتفوجئتعندماالأمنأجهزةذهلت6791مايوشهروفي

يكونأنالمفروضمنكانالمخابراتيةألتقديراتوحسبسيناء.فيالمصري

حربفيهناكالمصريونتور!حيث،البعيدةاليمنفيمتواجداالمصريالجيش

طويلة.أهلية

لاالمصريالجيشأنالاستخباراتيةالتقديراتأكدت7391أكتوبروفي

واضحةكثيوةعلاماتهناككانتأنهمنالرغموعلى.إسرائيلمهاجمةينوي

سجينةكانتالعسكريةالمخابراتأنإلا،المصريا!هجومقربعلىدلت

نشوباحتمالاتأنوأكدتالجنونحدإلىوصلتلدرجةبالنفسالثقة

وبعدالإسرائيليينالقتلىمنآلافالنتيجةكانتلكن.ضئيلةالحرب

العسكرية،المخابراتيةالتقديراتاليعازردافيدالأركانرئيسأظهرالحرب

يدعلابعاللتأكيدفقطمنهاواحدةتكفيالديالحقائقعشراتهناكوكانت

المخابراتولكن.ا!هجومشنعلىيوشكالمصريالجيشأنللشكمجالأ

بأنمقتنعةكانتلأنهاالأركانرئيسأعيقعنالحقائقهذهأخفتالعسكرية

.كالعادةيناورونالمصرييق

الإسرائيليالعسكريالمحررويضيف

منمسبقاتحذرلمالإسرائيليةالمخابراتأجهزةأنإلىالإشارةوتجدر

الحربوكذلك،9791عامإيرانفيالشاهسقو!ومن،للسلامالساداتمبادرة

هو:الآننفسهيطرحالذيوالسؤال.والانتفاضةالإيرانيةالعراقية

؟المستمرةالفضائحهذهكلمصدر-ما

بالعربفيهاوالمبالغالمتزايدةالاستهانةأننجد،النفسيةالناحيةمن

نأ)ونذكر،آدمييقبذيشبهبمثابةالمخابراترجالنظرفييعتبرونالذين

الشئونلتغطيةالإعلاموسائلفياستضافتهمتمتالذينالمخابراترجالبعض

أكثرنفسيسببهناكولكن،(المرضيةالظاهرةهذهعنتحدثواقدالعربية

بشكلأيفتاتفشلالأخرىالدولفيالمخابراتأجهزةأنالمعروفومنعمقا.(

الغزوعشيةالسوفييتيةالمخابراتفشلالصددهذافينذكرأنويكفي.ثابت
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بيولعلىاليابانيإهجوماعشيةالأمريكيةالمخابراتوفشل)1(،النازي

تاريخيةأبعادذوفشلإنه.إيرانفيالخوميذيثوردوعشيةهاربور،

المضادةالخطة

سردوالمرئيةالمسموعةبأنواعهاالإسرائيليةالإعلاموسائلتناولتوقدهذا

وأنخاصة،جوانبهاكافةمنالإسرائيليالموسادجهازفضيحةتفاصيل

جيل()يهوداالمخضرمضابطهللجهازقدمهاالديالتقاريرفيالتزويرففيحة

لمهاجمةتعدالأخيوةأنبدعولى،سورياضدللحرببإسرائيلتدفعأنكادت

مفاجن.بشكلإسراتيل

ولستاترا)روبرتاالأمريكيةرالمخابراتالمعلوماتتحليلخبيوةعلقتوقد

أجهزةلهتتعرضالذيالتخريبأنوتأخطربأنه،جيلبهقامماعلى

مواجهةيمكنهالابالعالمالأجهزةأقوىأ!حيثبالعال!تدولةأيمخابرات

يبدوحتىالمعلوماتفييزور،جيلمثلأحديرادلاخائنضابطوجودفيووس

الإسرائيليالموسادرأسعلىوالأكفأالمميزالقادةأمام

؟.الحكايةبدأتكيف(.لكن

وذلك،معلوماتهوملفاتجيلفيشكتقدالإسرائيليةالسلطاتكانت

علىمعلومةكلفحصلدىممستمربشكلتظهرالذيالأخطاءتعددعقب

مصادرمنجاءتمخابراتيةمعلوماتضوءعلىالآخرالبعضوتحليل،حدة

الإسرائيليةالإعلاموسائلتعبيوحدعلىبالمائةمائةصحيحةلكنها،مختلفة

القضية.نشرتالدي

وفيالأيود،البحرشواطئعلىإجازتهبعفيلتالينكانحيث،4191عامبونية22صباحذلككان)1(

خارجيتهوزيرمنعاجلةرسالةجاحتهالبحر،عمقفيالسمتيصطادكانعندالاصباخاونمفاسادسةا

قليلآرأسهستلينحنىال!ودييتيةازراضيخزاهت!بأنالكرملينفي8491(-)0918مولوتوففيانملاف

يقولوهوبيثيف()بولكرسكرتيردالىوالتفتهتلحخدعناالقدقائلأنطقكمتلحظاتوبعدبفكر،وراح

أجثى:ولكنههادقبموت

الخرابونتجنب..الحربنتجنبلكيدعلهنشطيحماكلفعلنالقد.الآنيهاجمناسوفأنهأظنأكنالم

الحياةفإما.والنزال..التحدينقبلأنعليناإذ.حيلةلناتبقولمخيارأمامنايعدلمالآنولكننا..تجرهالذي

مارس11-959العددلاعة"آخر(.واحدرجلقومةثعبناقامإذاإلاهتلرقواتعلىنفوزولن.الموتوإما

ا"539

1)..الزصةالموسادف!ابطتقارلرف!يعة
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طويلأ،وقتاستستهلكالإسرائيليةالمخابراتبأنأشارتالأمريكيةالخبيرة

شبكاتبهاجيلزودالد!بالمغلوطةالمعلوماتفيووسمنتتخلصحتى

جيلخدمةمدةهي،!(عافا)!عشرينحواليمدىعلىالموسادمعلومات

فيتقامكاملةلجانبأنالأمريكيةالخبيوةوأكدت.الإسرائيليالموسادبجهاز

كلملفاتلبحث،جيلفضيحةمثللفضائحتتعرضالديالمخابراتأجهزة

معلوماتشبكاتتنقيةلغرضوذلكبالجهاز،الخائنفيهاخدمالديالأعواءا

بها.زودتقدتكونأنيمكنالديالصحيحةغيوالمعلوماتمنالجهاز

وسائلببعضهماستعانتالذينالمركزيةالأمريكيةالمخابراتخبواءأما

بيقمنأنذكروافقد،علميبشكلالفضيحةلتحليلالإسرائيليةالإعلام

الحربخلالالشهيرةهاربوربيولمعركةفيالمتحدةالولاياتهزيعةأسباب

اليابانيالجيشقوةمدىعنالسليمةغيوالمعلوماتكانت،الثانيةالعالمية

ودمرتها)1(.الأمريكيةوالسفنالمدمراتفاجأتالديالجويةوقوته

نقطةهوكان1991عامفيمدريدمؤتمرأنعلىأكدتالإسرائيليةالصحف

أقسامبدأتحيث،السوريةللمسألةبالنسبةالإسرائيليالموسادفيالتحول

خلالالسوريالموقفدراسةفيالاستواتيجيةوالبحوثالمعلوماتتحليل

محددةنهايةأوبدايةلهليسجدالنفقإلىيدخلونالجميعوراحالمؤتمر،

مهاجمةنيةسوريالدىتوجدوهل!بالمنطقةالفعليةالسوريةالنيةحول

فعلأ.للسلاميسعىالسوريالرئيسأنأمعسكرياإسرائيل

ميناءفيالأصريكيالبحريالأسطول،لمحوشيدامتموبقيادةاليابانيةالطائراتقصفت4191ريممبر7في)1(

الذفيياماموتوالأميرالاليابانيللأسطولالعامالقائدمنأوامرعلىبنا"،،ودمرتههـاوايرببزهاربوربيرل

قاذفة)94.يابانيةحربيةطائرةب183الأولىا)!جومموجةبدات.ثلكبعدطائرتهالأمريكيةالقواتاسقطت

ومطاريالأمريكيالأسطولعلىأتت(،مقاتلة43و،انقضاضيةقاذفةطائرةهوا،طوربيدحاملة4و..قنابل

الأمريكيةالبحريةالقوةبقيةعلىأكملت،يابانيةطائرة171منمكونةالئانيةالموجةوكانتوهويلر،هيكام

مبرقا.قفاخعليهاوقفت
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المعتالالضابط

ملفبتوليالكبار؟الإسرائيليةالمخابراتضباطمنكبيوعددكلفهناومن

هؤلاءبيقمن.الحاسمةالنقطةهذهفيوتخدمتصبالذيالمعلوثاتجمععملية

الموسادضملاءتشغيلقسمفييعملكانالذيجيليهوداالمخضرمالضابطكان

مصادرتعتبروالذينالموساد،لدىالكبيوةالمكانةذويالعملاءوهم،العالمفي

منالعشراتفيصدقهاتجربةبعد،الإطلاقعلىالمصادرأصدقمنمعلوماتهم

بذاتهاومعلوماتأخبارلتأكيدالموسادفيهااحتاجتالديالمواقف

اكفهذاوعلى.السوريالملففيالقضيةملفاتتقولكماتخصص)جيل(

والناقصةا!!امةالمعلوماتلجمع،سوريافيإسراتيلجواسيسمنعددبتشغيل

بيقمنوكان.السوريةالعقوللهتدبرعماجليةصورةتعطىأنيمكنالدي

07%منأكثرصدقبسببالسوريةالمصادرأهممنمصدهـاعتبرالعما،ءهؤلاء

بنفسهسلعهاالديتلكأوللموساد)1(،بهايرسلالديالمعلوماتحجممن

)2(.تشغيلهعنالمسئولجيلللقاءأوروبافيوجودهخلال

لقاءبدعوىأوروباإلىالسفريطلبأخرىإلىفتوةمنجيلراحهذاعلى

بالجهاز،لأحدشخصيتهعنيفصحأنرفض؟الذيإهاماالسوريمصدره

أفضلمنفرصةالموسادعلىفتضيعينكشفأنمنعليهيخشىأنهبدعوى

جيلراحبالموسادرؤسائهإقناعفيوزيادةسوريا.عنالمعلوماتجصعفرص

تفيد،الصحةمنأساسأي!هاليسمعلوماتبهامزورةتقاريربنفسهيكتب

المدرعةالقواتوأن،الإسرائيليةالحدودتجاهجيوشهاتحركسوريابأن

الجولان)هضبةالملاصقةالإسرائيلية-السوريةالحدودمنتقتوبالسورية

إسرائيلقصفبهايعكنحديثةجديدةأسلحةتشتويسورياوأن،المحتلة

البعيد.المدىبصواريخ

البحثعمليةفيالسوريةالاستخباراتأجهزةولإرباك،الشكوكلإثارةمعروفهوكمااسولادتدعىهكذا)1(

له.وجودلاعميلعن

المخابراتي.بالممطلحالحالةضابط)2(

971)01.الزبفةالوسادفمابطتقارلرفضيعة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مدنييقمنالإسرائيليالشعبوسائرالموسادوإخافةإرهابفيوزيادذ

)سكود(الصواريخمنكبيزاعدذااشتوتسورياأن؟جيليهودازعم،وحكومة

معددأصبحتالديالكيماويةبالرؤوستزويدهاجرىتالمدفوقصيو3بعيدة

مفاجئ.بشكلإسرائيللقصف

بالفعلقواتهدفعفيالإسرائيليالجيثىبدأالمعلوماتهذهأساسوعلى

الخطةتعدالإسرائيليةالدفاعوزاردوراحتسزا،سوريامعالحدودتجاه

بضرباتالقيامدائماتفضلالديالعسكريةالإسرائيليةالعقليةإنبل،المضادة

المفاجئةضربتهاهيتبدأأنقبلسورياضربفيتفكربدأتالعدو،ضدوقائية

بالفعلكادت،المحتالالإسرائيليالفابطمعلوماتأنبمعنىأقي.لإسرائيل

القهغيومداهايعلملارهيبةمعركةحافةإلىبالمنطقةتدفعأن

الأنيقاللص

إسرائيل،علىالأمنيةالمواقفأخطرأنذكرتالإسرائيليةالإعلاموسائل

6991،عامسبتمبوشهرفي)جيل(ألفهاالديالكاذبةالتقاريربسببكانت

فيغايةجديدةتقاريروتسلم:مصدرهلقاءبدعوىكعادتهأوروباإلىسافرعندما

انحساباتمنالسحبحريةمع3كالعادبالسفرلهوسمحوا،والخطورةالأهمية

كانيسحبهاكانالديالمبالغتلكأنغير.العالمببنوكللموسادالمفتوحة

جيليثدالذيا!!امالسوريالمصدروجودأنالواقعلأن،لنفسهيأخذها

أيديعلىالموسادفيهعانتىكبيؤاوهقاإلاليس،المزعومةوالتقاريربالمعلومات

عاقاعشرينلمدةجيل

منياتومدانيالموسادرئيسوطلبأوروباإلىجيلوصل6991سبتمبوفي

خدمةوأطولخبوةأكثرآخرموسادضابطاللقاءفيمعهيصطحبأنجيل

الحالةهذهفييتحمللنأنهبدعوىياتوممنغضبجيلأنإلابالموساد.
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يألقاتيرفضتعبيوهحدعلىالمصدرلأنالأبدةإلىالمصدرفقدانمسئولية

جيل.غيوضابط

قدكانالثمكلكنللأمر،الموسادرئيسرضخجيل!نالتهديدمذاوأمام

عودته.عقبجيلبهاسيأتيالديالمعلوماتكافةتحليلفطلبثينتابهبدأ

منمستوحاةجيلمعلوماتمعظمأناتضحفقد،الشكحدسصدؤوبالفعل

التاليةالمراتفيجيلمتابعةياتومدانيقررلذلكأكثر.لاالصحفيةالتقارير

للمتعةيسافرجيلأنوهي،الحقيقةاكتنتحفتوبالتتبعأوروبا.إلىلسفرد

علىالملابسأفخمويشتوقيالدعارةوبيوتالحاناتيزوروأنه،الشخصية

إقامتهغرفبداخلالمفبوكتقريرهأعدقديكونيعودوعندماالموساد.حساب

وصولهفوراعتقالهتقررصوروهأنوبعدبها.النزولعلىاعتادالديبالفنادق

لإسرائيل.

بحاجةيظلوالكيبفعلتهقامبأنهاعتقالهبعداضتوففقدالمزورتجيلأما

05%منهاكانللموسادقدمهاالديالملفاتكافةبأنمؤكذادائقا:إليه

هو.ألفهامعلومات2%وا،سليمةمعلوماتو.3%،عامةمعلومات

ربماتعدىالسنفيكبيررجلالسوريالمصدربأنالموسادادضتوقدهذا

مؤخزاخرجولكنه،هامبمنصبالماضيفييعملكانوأنه،عمرهمنالستين

تقابلكعادتهأوروباوفي.المعلوماتعلىحصولهمصادرونضبتالمعاشعلى

فيمغايعملانكاناوكيفالماضيعنيتحدثانوراحاالسوريالمصدرمعجيل

انتيىحتىالمنوالهذاعلىبينهحاالحديثودار.للغايةالمتوترةالمواقف

المغلوطة.لمعلوماتهوالمزيفالمعتادتقريرهليقدمإسرائيلإلىجيلوضاداللقاء،

قرأأنوبعدالموساد.رئيدلىإلىرأشاالتقريرلتقديمجيلدعوةتمتيومها.،

قائلا:فيهصرخجيلإليهقدمهالذيالملفياتوم

))..الزبفةالوسادبطفطتقارلرفضيعة
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مجرداللقاءعنكتبتهماكلهذا.تفعللكيئشيءأيينقصكيكنلم-

كماللعميلتصللمضليهاتحصلكنتالديالأموالحتى،فاسدةطويلةقصة

التقارير)1(.كلفيكتبت

الموسادضابطجيلاعتقالرجالهمنوطلبمكتبهمنياتومخرخبعدها

الحالييقالمولادضباطمنالعديديديهعلىتربىالذيالمخضرم

المحاميقوبينجيل()يهوداقضيةفيالإدعاءبيقالمحكمةفيالجدالإن

لحاتيقةافياعتوفجيلفيهودا.اتهامهجوهرحوليكونلنعنهالمتوافعين

المخابراتجيازبإمدادقامالثمانينياتنهايةمنذأنهمعهالتحقيقأثناء

عامفيبدأقدكانالأمرأنيقولونالمخابراتوفي.كاذبةبمعلوماتالإسرائيلي

الداخلية؟الخيانةاستمرتالوقتمنكمهوالمطروحوالسؤال.7691

لموساداترمي!

ثقيلةخسائروفي،مدويةففيحةفيالتضيةهذهتسببت،حالأيةعلى

زعمولوحتى.الإسرائيليةالمخابراتبسععةلحقالذيالبالغالضررأفدحها

الآخرينمنأكثرلآخررقتمناشتبهثواقدبأنهمالعسكريةالمخابراتفيضبا!

المخابراتجهازففي9791(!عام)منذ)جيل(منوصلتالديالمعلوماتفي

وصلتالديالمعلومات،قريبوقتحتىصدقمنهناككان)أمان(العسكرية

مصدربأنه)جيل(معلوماتمصدروصفمنهناكوكان1)جيل(من

بديل.لهوليساستواتيجي

7991ديسمبر12عددفي(نتيف)زئيفالإسرائيليالصحفييقول

)2(:آرتسهابصحيفة

قدمهاأنهادعىالديالمزيفةالمعلوماتمقابلدولارمليهرز51علىحملجيلاناسرائيليةممادر)1(ذكرت

الديالجولانلاستعادةالموريةالعشكريةبالخطةتتملمعلوماتوميأصلا(موجود)الغيرال!ورقيللعميل

0891.عامفيحدررحاضمنوضمتها6791فيإصرانيداحتلتها

8991فبرايرعددبالأمراموالاستراتيجيةالحياسيةالدراساتمركزيمدرهاالديالشهريةبالمجلةنتر)2(
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وهي،الإسرائيليةوللمخابراتللموسادالمتقدمةالأسلحةأكثرهمالسريةإن

قدأنهمنالرغمعلىالإسرائيليالمخابراتلجهازوا!!الةالسمعةخلقتالدي

فاشلة.تجاربأيفتاالماضيفيلهكان

تقديراتعلىالأخيرةالأعوامفيتؤثرلمجيلجلبهاالذيالمعلوماتإن

المخابراتفيبالتقييمالقائمونبالفعلسيستنتجماذاولكن!القوميةالمخابرات

بالفعلالاعتماديمكنمدىأيإلىشكفيالقادةيتساءلوسوف؟الأمريكية

العربعننعرففينناسائذاشعوراهناتكانالآنوحتى؟المخابراتعلى

عنايعرفونهمماأكثر

وصحيحكافبشكليعلمانلاالطرفانوربما

عامة،بصفةبسورياالمخابراتمجالفيالمباشرا)الضررأيضاوهناك

مثلما.للآنمعلومضيووهذا.المخابراتي)التقهقراالتأخرعنالناتجوالضرر

معيقمخابراتيج!وديسودحيثمثلا،،الشبكةسقوطحالاتفييحدث

طبيعتهاإلىالحياةتعودذلكوبعدمؤقتا.دائمايكونوالذي

ومن.الداخليةالمعنويةبالروحيضرأنالمعكنمنالذاتيةالصورةتشويهإن

يخفوالمبأنهمطيبإحساسيوجد،بالذاتالموسادفيأنهللدهنتةالمثيو

فيأخذواوإنحتى،الداخلمنالمنزللتوميمجاهدينعملواوأنهم!القضية

القضيةيفضحسوفالتحقيقأناعتبارمم

))..الزبفةالوسادف!ابطتقارلرفضيعة
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!!..(جيتيراقإ)فيالموله!ادفضيعة

بالسلاعلبنانفيالغربيينالرهاقى)مبادلة

لثقققدمريكاأماأ.بعس!.بريطانيارفضتها

..إسرائيلعبربالإيرانيينللاتصالالس!يةللقنواق

أمريكاتزعمتهالذيمالإيرانالأسلعةبيححظربرغو

!ثومق..أخبارالصفقةسزبتطهرانأنلاإ.غفتا

فيوتعولت..الأنباءيدوكالاقالصعفتناولتها

..مريكاوألإسرانيلمد!لةفضيعةإلىيةالنها

(!!..(جيتإيران)فضيعةباسوعالمياوعرفت
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يرانإيغزواوصد

بهاةالمحيطالعربيالطوقلكسرقيامهاثمنذجبارذجهوذاإسرائيلبذلت

والدول،وتركياإيرانصعمتشابكةمصالحعلاقاتفيالدخولطريقعن

والجنوبالشمالمنوحصارها؟بيةالرالدوللتطويق،الأخرىالإفريقية

.لشرقوا

ت5891عامأواخرالإسرائيليةالمخابراتأسست!والشرقالشمالففي

الوطذيالأمنجهازمعبالاتفاق7(أةم،7ة4)ترايدانتتسمىثا،ثيةسنطقة

.إيرانفي)السافاك(للاستخباراتالوطنيةوالمنظمة،()المخابراتالتوكي

بهذينإضافيةحميمةعا،قاتللموسادتوافرت،الاتفاقيةهذهوبتوقيع

،للمعلوماتمستمرتبادلتنظيمعلىالاتفاقبنودنصتحيث،الجهازين

الثلاثة.الأجهزةرؤساءمستوىعلىدوريةشبهاجتماعاتإلىبالإضافة

الارتبا!علىالشرعيةإضفاءادىتركيا،معالأصليالاتفاقنصوأيفتا،

عملاءنشاطحولمعلوماتالموسادتقدمأنعلى،البلدينبيقالاستخباراتي

الأوسط،الشرقفيالأتراكضديعملونالذينالعما،ءوكذاتركيا،فيالسوفييت

الدولةأمنعلىيؤثرأنيمكنثاحولبمعلوماتالإسرائيلييقإمدادمقابل

نشا!وحول!العربيةللدولوالعسكريةالسياسيةالنوايامناليهودية

الذين-(النصفي)هكذا-(المتحدةالعربية)الجمهوريةعملاءوشخصيات

إسرائيل.ضديعملون

فييكمنوتركيا،إسرائيلبيقالاستخباريةللعلاقةالأساسيالغرضإن

،الشرقجهةمنالعراقتطويقوأيضا،،الشمالمنوسورياالعراقتطويق

.إيرانفيبالنظاموطيدةعلاقةبإقامة

ا!..(جميتيرانإ)فيالوسادفمميعة
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لمعاداةالإيرانيينمعسياساتهاتنميةضلىاليهوديةالدولةعملتهكذا

أواخرمنذ)1(الدمويالسافاكمعمشتوكة)عمليات(فيورخلت،العرب

بغداد.فيالحكماستقرارلزعزعةالعراقأكرادودعمت،الخمسينيات

معلوماتللسافاكقدمت!إيرانفيصلبةأرضعلىالموسادترتكزولكي

العربيةالبلادفيال!ثيوعيرالنشا!،العراقفيالسياسةاتجاهاتعنوافية

.إيرانضلىالمؤثرة

فيالقمةإلىلتصل،الجهازينبيقالإستخباريالتنسيقعلاقةتصاعدتلقد

العربية،المنطقةفيالسوفييديالتوغلازدادبعدماخاصة،الستينياتمنتصف

صفةوإسباغالموساد،لرجالالمغلقةالسريةالأبوابلفتحإيرانشاهاضطرمما

المتاخمةالمناطقمنجعلإذ.العراقضدالاستخباريةعملياتهمعلىالنترعية

العراقيينالجواسيسوتدريبلتجنيدومراكز،انطلاقنقاطالعراقيةللحدود

محطاتالمناطقبهذهتوجدوكانتبل،والاتجاهاتالللاختلافعلى

بغداد!نالمتدفقةللمعلوماتلاسلكيةاستقبال

بالأمنينعمواأن،الإسرائيليونالمخابراتلضباطأمكن،ذلكلكل

شبكاتتكوينفاستطاعوا،السافاكضباطبمعاونة،والتحركوالانتنتمار

اليومي،العملسيوخريطةيشبهبماالموسادتمد،ومتشعبةخطيرةجاسوسية

أنثئ،والبربريةالتوحثىأي!قأ!7!5منالثبهقريب.الإيرانيالاشخباراتجهاز-ع!7!5-ال!افاك)1(

مجلسرئيمىمحدقمحمدالدكتورفادهاالدي5391مارسثورةبعد3،وتعضيدالشاهحكم3لم!اند5391عام

اتبعحيثوالنار،بالحديدإيرانالثادوحكماغتيالهمنهرباالجيجاما()باالبرلمانبمبنىواعتصامها!زراء،ا

المعارضينال!افاكوطارد3..بالقوالث!دحكمتثبيتأجلمنالثائرالشعبمعالوحتيةألاليبكلالمافاك

المجونسراديبفيحتفهملقواالإيرانيينمنالآلافعشراتأبادالمزاعمهذهوتحت.والداخلبالخارج

ووصف.الأرلبالمكروهيلقب،نميرياللهنعمفوالأخير،الثالثالساثاكرئيسوكان..التعذيبوطأةوتحت

موظفمليونينمنأكثرموظفيهعددوبلغدولار،الملبارتتعدىاجهازاميزانيةوكانتالتوحشبالمادي

حقائقطهرتالخوميذيتورةوبعد.ال!جونداخلألفمائة5/\91عامخلالالمعتقلينعددوكان.وعميل

سطحفوقالحكمفيهونفذ،بالرصاصرميابالإعدامعلبةوحكم)نمبري(رثي!هواعتقل!الساداكشبشعة

)قم(.مدلنةفيالخوميذيالإماميشغلهكانالذيالبنى

!!..(جميتيرانإ)فيالموسادفضيعة188
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تكلفالديوالأوامرالمهامبتنفيذتقومكما)1(.العراقفيالمختلفةللحيادوسجل

مرحلة.لكلواستواتيجبتهاالإسرائيليةانسياسةخططلرسم،بها

مخابراتوكانت،وثيقةعا،قاتعلىوإيرانإسرائيلظلتايةطوولسنوات

نأإلىقيود.بلاوالتحرل!النشا!فيكبيوةبحريةتتمتعإيرانفيإسرائيل

طهرانالنتادفغادرا.الخوميذفيالإمامبؤعامة9791عامالإسا،ميةالثورةقامت

انتهىا.السافاكجهازوحلإيرانفيالإسلاميةالجمهه!ريةوبقيام2مقهوزا.

معحربهاغمرةفيإيرانتنسولمبلا.هناكالإسرائيليالاستخباراتيالنشا!

إلىقريبعماوستمتد.امؤقتةمرحلةمجردالحربهذهبآنتعلنأن.العراق

إسرائيل

ريخبمالتااءلعدا

حرتجابدتالإسلاميةفالثورة.،أبيبتلفياتجصريحاتهذهإثرالموقفتأ-م

الأئمةيفتأولا.،وا!!يمنةالتوسعفيوحلمهاإسرائيلأمنتتهددجديدة

الثورةوطرحتا.القدسوعودةفلسطيق)2(تحريرعنالإعلانفيالإيرانيون

الحماسيةالخوميذيكلماتأثارتإذ.السياسيةالساحةعلىنفسهاالإسلاميد

العراقجنوبفيالشيعيةالجماهيوفتحركت..الشيعيةإهويةباقوياشعورا

السنة.خليهايسيطرالدي

الصدرباقرمحمداللهآيةالنجففيالشيعةزعيمعبأ9791صيفوفي

يطعننفسهالخوميذيوراح..الخوميذيلثورةتأييذاضخمةمظاهراتفيأتباعه

وبياناتخطبترددتروحانيوبصوت..البعثحزبفلسفةجوهرفي

،الإسلامءمتعارضةبأنهاالعربيةالقوميةإحداهافيوصفالذي،الخوميذي

وسياسيا.دينياموحدةكقوةالعملعلىالإسلامتعوقلأنها

52سقوطقصة-العربالمولاد)جواليس.كتابناانظر..العراقعلىالإ-ائيليالتجسس)1(

.بالقاهرةمدبوليمكتبةعن،2770388صفحةمنبدايةمنهالثانيالفصل-جاسوشا(

فيالإسرائيليةالسفارةعلىالاستيلاءإلىالخوليذبالإما!عمد،إيرانفيالإسلامية3التورقيامفور)2(

الفلسطينية.التحريرل!نظمةإلىوتسليمها.طهران

981))00(جيتيرانإ)فيالموسادفضيعة
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عربيةدولةرئيد!أولأصبح،9791أكتوبرففي..حسينصدامورد

إسلامية()غيوبأنهاافييرانيةالثورةفوصف..طهرانفيالجديدبالنظاميصطدم

:وقالاللهآقيسلطةمنوسخر

وليس-العربعلىكتباللهوأن..بالعربيةكتبالقرآن)إن-

(الإسلامفيالريادةبدورالقيامالإيرانييق-

طارقالوزراءرئيسنائباضتيالمحاولةفشلت0891أبريلأولوفي

الذريعةالحادثهذاوأضطى.،لاغتيالهخططواالذينممالشيعةوكانعزيز..

فاختفى.،العراقيةالشيعيةالسياسيةالحركةعلىالقضاءفيللبد"حسيقلصدام

وأجبو.الشيعيةالمعارضةرمزا،ا!هدىبنتوشقيقتهالصدرباقرمحمدالأبدإلى

أصولمنأنهمبدعوىإيرانإلىوطنهممغادرةعلىشيعيألفثلاثمائة

العراقيةالأراضيفوقالعيش!كميحقولا،إيرانية

الفاسد(.بالنظاماللإطاحةالعراقيينالخوميذيدعاالأحداثتسارعأمام

أطاحكمابهبالإطاحةوتوعد(..خائنطفيلي)كائنبأنهعلانيةصدامووصف

)الجزارنظام،.منتظريعليحسيق.الخوميذينائبووصف)1(01بالشاه

للإسلاممعاليبأنهحسيق(،صدام

والإحياءالعربيةالقوميةبينال!حتدمالصراعامتد0891سبتمبروفي

.والفرسالعرببيقطويلةقرونمنذالمستمرالتاريخيالعداء2.الإسلامي

العراقإلىالعثمانيةالنهرينبيقمابلادمنالممتددالأراضيعلىوالنزاع

جنوبفيالشيعيةالاضطراباتمنحسيقصدامبمخاوفليلحقا.البعثية

معال!تةويشتوك،السكانمجملمن06%الشيعةيعثلحيث.االعراق

الباقية04%ادنسبةفيالشمالفيالأكراد

)ماذا.كتابناانظر،حسينصدامنظامانهيارحتىالأحداثوتطورات؟الإيرانيةالعرافيةالحربعن)1(

الفاهرد-دمثق!العربيالكتابدارعنوالمقو!(الخيانةفصة-بغداد.\فيحدث
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صداممزقخطيو..تصعيدوفي..العراقيالتليفزيونكاميراتأمام،لكن

شطعلىإيرانبسيادةبموجبهاالعراقسلمتالديالجزائر)إ(اتفاقيةحسيق

داعيا..الإيرانيةالأراضيبغزومفاجئبشكلحسيقصداموقام،.العرب

.الفرسضدحربهفيلمؤازرتهالعرب

الوعيدنغمة

لمقائدخلفالعربيةالدولسارتنظمها.،علىالإسلا!يةالثوردمنوخوفا

بلللأردنفقطليسالمواجهةخطهو)العراقأنحسيقالملكوأضلن..تختوه

الخليجيةالدولوكانت،(.عمانوسلطنةوالسعوديةللخليجكلها.للمنطقة

الوقتمرورمعلكن.،صداميقودهاأنالبدايةمنذرفضتإذحذزا.اأكثر

شعوبها.إلىالإسلاميةالثورةامتدارمنالمتزايدةمخاوفهاوإزاء..الأزمةوتطور

رغبة..العراقفيالحربيللمجهودوالإماراتوالكويتالسعوديةأموالتحولت

فييضعأنعلىحسيقصدامعملالحرببدايةومنذ..إيراناحتواءفي

العالمعلىالسيطرةتريدالديالفارسيةالقوةضدعربيةالحربتلكأنالأذهان

بيالعرالموقفينتقدحسيقصدامراحالحربسنيقطولومع..السذيالعربي

بينماالدماءبذلناالقدمستنكزاويقول..العراقتستنزفالديالحربمن

(.الأمواليبذلونالسعوديون

فيالمياهلتقميم3الثمامعلاتفاقالوصولكثيزاالعراقوحاول.العربثطعلىهيمنتهاإيرانفرضت)1(

إلىهكذا"بحريا"مخنوقاالعراقيظلأنمففلآ.بثدةرفضالثماهلكن،فيهالعراقحدودوتوليع.الثط

الديالجزائر..اتفاقيةالثاهح(الجمهوريةلرئيسنائباوقتها)وكان،حممينصداموقع7591وعامالأبد

أنهححينصداماعتقد..إيرانفيالإسلاميةالثورةقيامومع.العربثطفيإيرانمعبحدودفىالعراقديهايقر

مريرةطويلةحربفبعدواهقا..كانصداملكن..القويالثادحكمبزوالالعربشطظىا)هيمنةيشطيع

باتفاقيةالاعترافعلىحسينصداموافقآخر..علىطرفخلا!!اينتمرلم..سنواتثماناشفرقتقايية

قتلفيبرعونتهتسببأنهالنتيجةوكانتالثرط.هذاعلىمع.الإيرانيينصلحاتفاقيةمجدذاوعقد7591..

مكمبتحقيقدون..الحربنفقاتمجملهيدولارمليار08وإضاعة..وضباطهجنودهمنالآلافعثرات

ليحل..ضباطهأكفأمنالمئاتباعدامقاموالثعدي..العسكريالتذصرأمامأنهإلا..شبهأماميعلنهواحد

لضمانالدولةأجهزةرأسعلىوجعلهم..الإعداديةالثهادةعلىيححللمأفضلهمأقاربهمنمجموعةمحلهم

الحروفأشكاليعرفونلاالذينالجهلةلأنالعراقضاعأنالنتيجةفكانت.الكاملوالولاءالشخميالأمن

أ!.والقهر..الذل!أذاقوه..حكموه
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تضاعففقد..الاتصالسبلإيرانوبيقبينهاتقطعتالديإسرائيلفيأما

عليهاوكان.،إيرانفيينتشرونيهوديألفثمانيقمنأكثرمصيرعلىالقلق

وبواسطة..لإسرائيلبا!!جرديرغبونالذينلأولئكالخروجطرقتؤمنأن

الخوميذينظاممعحوارفيالدخولإسرائيلحاولت.دوليةدبلوماسيةقنوات

أنقذتأنهاإلىطهراننظرإسرائيلولفتت،البندينحالعلاقاتلتجديد

العراقيالنووقيالمفاعلبتدميوهامستقبلأ..الذريا!!جومخطرلمنإيران

تنظرفإيران،ذريغا.فشلأفشلتالمحاولةأنإلا!8191يونيه7في)أوزيراك(

والشيطان!الأولالعدوفهيأثريكاأما.الثانيعدوهاأنهاعلىإسرائيلإلى

!الأكبر.

ثواريساعدها.البنانفيالجديدةالشيعة3قوظهورمعذلكتواكب

8291عامللبنانإسرائيلغزوبعدحدثرما..والتمويلبالتدريبالخوميذي

التحركفيالقهحزبقوةأنإذ.الإطلاقضلىللإسرائيلييقصاعقةمفاجأةكان

بشكلالمقاومةعملياتوتعددت4.التوحنتىلدرجةوتعاظمتتنامتقدوالمقاومة

القهحزبعملياتوباتت..المروعةبالصدمةالإسرائيليةاالعسكريةأصابمذهل

نشطإذ.لبنانفيالإسرائيليالعسكريللتواجدالمخاطرأهمأحدتشكل

مخابراتتعززهاالعسكريةالعملياتوتنوعت،زائد.بحماسالاستشهاديون

فيالأمريكيةالسفارةنسفتحيث.مدهشةعملياتونفذتخططتقوية

البحريةالقواترئاسةمقروفجرتشخصا..وأربعونخمسةوقتلبيروت

انسحابعلىالعملياتهذهوأجبرت..فرنسيةعسكريةفرقةومقر..الأمريكية

الميليشياتمعرمزيةبوحداتالاحتفاظمعلبنانخارجالإسرائيليةالقوات

.الجنوبفياللبنانية

منأكثرلبنانفيالإسلاميةالمقاومةرجالاختطفقليلةسنواتغضونوفي

.أخرىأوربيةوجنسياتوالأمريكييقالبريطانييقمنرهينةوثلاثينخمسة

تلبيةأومعهمالتفاوضتاتشرمرجريتالبريطانيةالوزراءرئيسةورفضت
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الرضوخبعدمالرنانةالتصريحاتبرغمالمتحدةالولاياتأنإلا..مطالبهم

السريةللقنواتريجانرونالدالأمريكيالرئيسلجأفقد،)الإرهابييق(.!هؤلاء

الرهائنإطلاقأجلمنمعهمللتفاوض

بالماللبنانفيالإسلاميةالمقاومةتمد،معروفهوكما،إيرانكانت

والتهمتطالتمعركةفيالعراقمعبالحربانشغا)هابرغم..والتدريب

تمارسقدإيرانأنالمتحدةالولاياتاعتقدتلذلكا.والشبابوالعتادالاقتصاد

ببعضالمسلحةقواتهابتزويد!هابالتلويحلبنانفيالرهائنعنالإفراجلعبة

للغاية.سيئةوطهرانواشنطنبيقوالعلاقاتذلكيتمكيفلكنالعتاد.

الذيالحادثوهو)1(طهرانفيالأمريكيةالسفارةاحتلالحادثبعدخاصة

نفسهالوقتفيمطروحةالرؤيةهذهكانتلقد.كرامتهموحطمالأمريكييقأذل

الجويةالأقماروصور،المتقدمبالسلاحالعراقييقأمريكافيهتزودالذي

وتعريتها.الإيرانيةالقوةعلىللقضاء،للجبهة

منتهدفوكانت،عمليا.استثمارهوأرادتالخيطهذاإسرائيلالتقطت

إليهاخدمةوإسداءأمريكامجاملةتريدناحيةمنفهي.،أهدافعدةذلكوراء

ناحيةومن،بولارد.جوناثانفضيحةبسببوانتنطنمعالعلاقاتتوتربعد

منعليهااستولتالديالأسلحةمنكبيؤامخزوتاتمتلكإسرائيلكانتثانية

الوعيدنغمةتهدئةفيالملحةرغبتهاإلىإضافة.،2للبنانغزوهافيالفلسطينييق

أمريكيةأسلحةصفقةوكانتإسرأئيل..ضدإطلاقهاعلىالإيرانيوندأبالدي

ذاتوفي..والمصالحالأهدافهذهكلتحققبأنكفيلة،)2(لإيرانإسرائيلمن

منالرهائنبعضأيديهمتحتوكان،يوفا444مدةطهرانفيالأصريكيةالسفارةالثوريالثباباحتل)1(

فاشلةإغاردعمليةبوايطة0891أبريل24فيتحريرهمعنالتحدةالولاياتعجزت،الدبلوماليين

با)هليوكبتر.

فيمابأحدثواثهنطنأمدتهحيث،الأمريكيبالعتادجيثهسلحقدبهلويرضامحمدإيرانثاهكان)2(

بعضوإلىلأ!حتها،غيارقطعإلىبحاجةالعراقححربهابعدإيرانكانتلذلكمنهالحربيةترلاناتها

الحربفيمكاسبلتحقيقأهميتهاترىالديالأللحةأنواع

))..(جيتيرانإ)فيالوسادفمميعة
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رسميةعلاقاتإلىيومذاتترقىقدطهرانمعطيبةعلاقاتتحققالوقت

البلدين.بيق

أعمالرجلوهو..نمرودييعقوبالقديمبصديقهمالموسادرجالاتصل

مهمتهوانحصرت..طهرانفيالإسرائيليالعسكريالملحقمنصبقبلمنشغل

فيكبيزاالأملوكان..معهمالتفاوضيمكنمعتدليقإيرانييقعنالبحثفي

وتتشابك..0791إلى5691منإيرانفيالموسادرجلكانالذينمروديمهمة

ظلالإيرانيةالثورةقياموبرغم..السابقيقالسافاكبرجالومصالحهعلاقاته

رجالتغاضىحيث..إيرانفيالنفوذبذويوثيقةبعلاقاتمحتفظانمرودي

.معروفدوليسلاحتاجروكونه..بالشاهالحميمةصداقتهعنالثورة

وإسرائيلبالزهووأحسبهاكلفالديللمهمةالبدايةمنذنمروديتحمس

المهمةكانتولما..الرهائنعنالإفراجفيللمساعدةخلفهتلهثانوأمريكا

عدنانبصديقهالفورعلىاتصل،تاريخهفيحساسيةالمهامأكثرإليهبالنسبة

الاتصالاتوتوالت،المعروفالسلاحوتاجرالسعوديالأعمالرجل،خاشقجي

جوربانيمانوتشراسمهالسافاكفيسابقكبيوضابطمنهاأخرىبشخصيات

شركةويمتلكالإطاراتصفقاتيهويوكان)جوربا(بمشهوروهوفار..

وأمريكا.إسرائيلمعتجاريةعلاقاتلتكوينيسعىحيث..بحريةشحن

.إيرانفيالثورةبرجالواسعةعلاقاتلهأننمروديصديقهجورباأفهم

الرهائنلإنقاذالسلاحمنمطالبهمبشأنوالتفاوضبهمالاتصالبإمكانهوأن

وقاطعا:محدداوكان..طهرانمنالردجاءأنإلى..كمقابلبيووتفيالغربيين

)تاو،وصواريخ،للطائراتالمضادةالأمريكيةجو/أرضهوكصواريخ)نريد

(.للدباباتالمضادة

001!الفضيعة

طهرانتزويدكانإذ.(الحساسيةومتشعب..أعمقإطارفيالمسألةدخلت

.بالسلاحالإيرانييقتزويدلحظرخرقايعد..العراقضدحربهافيبالصواريخ
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واشنطنعلاقاتعلىسلبايؤثربما..وواشنطنبغدادبيقللعلاقاتوتوتزا

الملحةالحاجةأماملكن.إيرانضدحسينصدامتدعمالديالعربيةبالعواصم

!!..المغامرةخطواتتواصلتالرهائنعنللإفراج

فيتعجبالإيرانيالوزراءرئيسالموسويحسيقعلىالفكردعرضتعندما

اشتوطلذلكهو.يدهفيالأمرزمامأنأدركلكنه.الدهنت!ةوت!لكتهالبداية

!!ذهيمكنكانواستواتيجيا..بإلحاحجيشهيحتاجهاالذي)هوك(صواريخ

المصالحأنإلا.إيرانلصالحالمنطقةفيالعسكريالميزانكفةترجحأنالصواريخ

الديالصفقةلإتمامبقوةجورباواندفع،ذلكتجاهلتوالإسرائيليةالأمريكية

.؟العالميةالسوقفيالتجاريوضعهمصيوهاعلىسيتحدد

الصفقةتفاصيلفياشتوكمنكلفيهاغرقالمصالحمنمتشابكةدائرةإنها

إنجاحها.علىوعمل

سويسراإلىكانجارلع)محسنمخابراتهرئيسموسويحسيقأرسل

الأمريكيةللمواصفاتطبقاالعسكريةوالمواصفاتالشروطوإملاء،للتفاوض

صاروخا.ثمانينضندولارمليون24للصفقةالماديالمقابلوكان.،المعدلة

.طهرانإلىبشحنهاإسرائيلستقوم

إيرانفيتبويزإلىوصلت.،نمروديمعجنيففيكانجارلوكانوعندما

موسويكانحيث،.بالصفقةمحعلةكولومدييقودهامستأجرةنقلطائرة

فقد.الوزراء.رئيسبهتالصواريخفحصوعند.بانتظارها.الصواريخوخبواء

جاءماعكس،معدلالغيو)1(القديمالطرازمنهوكالصواريخكانت

رئيسفيموسويصرخالإيرانيالمطارتليفونومن.،المطلوبةبالمواصفات

مخابراته:

اشبدلتهاولما،النقبفيالنوويديمونةمفاعلحمايةعلى،طويلةسنواتمنذنقومالصواريخهذكانت)1(

جديدمنودهانهاتنظيفهابعد!إلرانإلىبإرسا!!امنهاتخلصتالطراز،ذاتمنالمعدلةبالموارخإلرائيل

الأصليباللون

))..(جيتيرانإ)فيالموسادفضيعة
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!!.االأوغادمنعصابةمعورطتنالقد.الأحمقأيها-

الأمر..3؟ماشيتا.(أفهملاأنا.سيدي-

!!..لخدعةتعرضنالقد(.نطلبهلمماأرسلواالأقذاراليهودهؤلاء-

موسويصوتوكان..الكلامعلىالقدرةوفقدالمخابراترئيسبدنارتجف

منكانتالصواريخأناتضحإذ.نمروديسمعهبحيثعالياالمتوعدالجهوري

واعتقالالطائرةلاحتجازموسويواضطر..تعديلهيتملمالذيالقديمالموديل

وأنالطرازقديمةبالفعلالصواريخبأنالاعتوافإلىإسرائيلاضطرمماطاقمها

وترك.االإيرانيةالأمواللإرجاعأخيوااضطرتثم.(الصفقةفيماخطأهناك

ووجدت)1(غالبيتهمإعدامتمحيث..مجهوللمصيولبنانفيالرهائنأمر

المطار.طريقوفيبيروتشوارعأرصفةعلىجثثهم

الاتهاماتوإسرائيلأمريكاولاحقتجيت(..)إيرانفضيحةتكشفت

الفضيحةنطاقاتساعإلىأدىمماا.الدبلوماسيةالأوساطفيالخيبةوأوصاف

تناولتهاثمومنأخبارهاسربتمنأولإيرانوكانت..القاراتحدودليتعدى

الموسادضابطاعتوافاتأكدتهاوأخيواشديد.باستنكارأمريكافيالصحف

مهمةفيوهوصغيرةطائرةحادثفييموتقبلمابوستللواشنطننيرعميرام

المكسيكإلىسرية

حيث.السواء.علىوإسرائيللأمريكاقاصمةضربةنيراعترافاتوجاءت

تدخلهاسببإسرائيلبررتبينماحرتجا)2(..دبلوماسيامأزقاأمريكاواجهت

علىوعثرشديد،تعذيببعدبيروتفيإعدامهتمالذيباكليوليمالأمريكيالمخابراتضابطأشهرهمكان)1(

بسلاسل.مربوطاكانحيثالمطاربطريقجثته

منها،والانتقامإيرانإخضاعأجلمنبالملاحالعراقتمدأمريكاأنهو،الحرجالأمريكيالدبلومايمالمأزق)2(

حسينصدامولأنتفكيكها.وبالتاليقوتهوإنهاكالعراقلفرببالاسلحةإيرانفيهتماعدالذينفمهالوقتفي

غزوعلى(جلاسبي)أبريلبغدارفيالأمريكيةال!فيرةشجعته،قوتهببعضمحتفظاإيرانمعحربهمنخر!

11.قوةبلاالعراقيمبحبحيث،نهائياأظافرهلتقليم،الكويت

))..(جميتيرانإ)فيالوسادفضيعة691
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بيريق)شيمونالوزراءرئيسأنالوحيدعذرهاوكان..القذرةالمهمةفيودورها

معالعلاقاتفتوربعد..الأمريكانلحلفائهالعونتقديمعلىحريصتاكان

بولارد)1(.جوناثانفضيحةإثرواشنطن

مقاالجانبينقتل

الموساد.انحطاط:كتابهفي(توماس)جوردونالإيرلنديالصحفييقول

:وارتزاقوأكاذيباغتيالات

منإسرائيلأصابممايتلوىرابيق()إسحقالإسرائيليالوزراءرئيسكان

نأرأىلذلك،7391أكتوبرحربفيالمفاجئالسوري-المصريا!هجوم

هيئةإنشاء،أخرىمرةالاستخباريالخطأهذامثلوقوعلتجنبطريقةأففل

بجمعتقومنفسهالوقتوفي،الأخرىالاستخباراتأجهزةترصددائمة

بها.الخاصةالسريةالمعلومات

7491عامأنشئ،الدفاعبوزارة(الخارجية)العلاقاتقسممظلةوتحت

سرية.وأكثرهاالاستخباراتأجهزةتنظيماتأقوىمنوهو)ريشى(،مكتب

حتىبنمناشي()آريالاستخباراتضابط)ريشى(رئاسةتولى7791عاموفي

الإيراني.الملفمسئوليةلهوعينت،8791عام

أقوىتخسرأنتوشكإسرائيلكانتالذيالوقتفيوظيفتهبنمناشيتسلم

وبعيذاقرنربععلىيزيدماطوالبجذإيرانشاهعمللقد.المنطقةفيحلفائها

الدولةتجاهالعداءحالبإنهاءالعربمنإسرائيلجيوانلإقناعالأضواءعن

القهآيةثورةبهأطاحتحتىمحدوذانجاخايحققيزاللاكان.اليهودية

السفارةمبنىالخميذيسفمالفوروعلى.9791فبوايرفيالإسلاميةالخميذي

عمدتنفسهاوبالسرعةالفلسطينيةالتحريرمنظمةإلىطهرانفيالإسرائيلية

كثيزاتؤترأنوكادتوإلرائيلأصريكاروابطزعزعتالذيبولاردففيحةعنكاملفصلبالكتاببوجد)1(

البلدين.بينالعلادا!على

)001(جيتيرانإ)فيالموسادفضيعة
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كذلكالجديد.النظامضدعصاباتحربشنعلىالأكرادمساعدةإلىإسرائيل

سيالةكانت.العراقضدتستخدمهابأسلحةطهرانبمذإسرائيلاستمرت

التنفيذ.قيدوضعتقدالموسادرجالتبئاهاالذيمغا"الجانبيق"!قتل

)ديفيدالكبيوالموسادضابطمخططفيشريكانفسهبنمنانتيوجدماوسرعان

لبنانفيالمختطفينالرهائنلمقايضةوضعجهنميمخططوهوكي!حي(،

بنمناشيعمفيحيثواشنطنإلىمغاالرجلانوسافر.إيرانإلىتقدمبأسلحة

رونالدالرئيسإلىواجتمع!الواسعةالأبيضالبيتأروقةفيخلسةطافأنه

مساعديه.كبارمعوتخاطب)1(ريجان

ويذكر.إيتانرافيمر!ليعملالأخرىالواجباتجصيعمنبنمناشيأعفى

إلىماشةحاجةفيط!هـانفيأصدقاؤنا"كان:صريخاكانغرضهماأنبنمناشي

وطبيعي.والأرضيةالجويةودفاعاتيمالجويةلقوتهممتطؤردإلكترونيةمعذات

".العراقضدحربهمفيتستطيعمابقدرمساعدتهمإسرائيلتريدأن

وأسسا،بريطانييئسفرجوازينيويوركإلىسفرهمافيالرجلاناستخدم

رنجلآخمسيقمنفريقاشكلاأنيلبثاولم.نيويوركفيالمالحيفيشركة

المناسبة.المعداتعنبحئا،الأمريكيةالإلكترونياتصناعةراقبوا

الجماركعلىالمروردونومن،وهناك.أبيبتلإلىتجؤاالمعداتأرسلت

إلىنقلتهاالديأيرلندافيبيت""جينيسنتركةمنمستأجرةطائراتإلىنقلت

.طهران

(؟التخمية)انفماممرضمنها،معقدةنفحيةأمراضبعدةالأبيضالبيتمنخروجهعقبريجانأصيب)1(

كلمةوالفصاممثوثىبثكلببعضهاالأحداثكلويخلط،رئاشهوفتردالاضيةحياتهتفاصيلفقدحيث

م!ذيانبوجوديتمفمرضوهو5اه،أ352،ع05الاالعقلتمدع.أو(النفس)تشقق:معناح!االأمليونانية

فيريجانووصل.مرئيةغيرأتمياءرؤصةأو!هاوجورلاأصواتبمماعرالثعوراة3ا+ها،!+اعداوهلويةا!!ا3أ+دا

عن،الانعزال!الاجتماعيةالحياةلمتابعةالداعلمحقدانوهيألارأصعبها،درجاتياأعلىإلى3هذالرضيةحالته

ا!بهيحبطمابكلالاكتراثعدممع!والأصدقاءالأقاربمقابلةضنكازقا3دمؤغرفةفيالجمبع

))..(جميتإيراذ)فيالمويمادفمميعة891
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إيرانفضيحةوتدأعياتأخبارالأمريكيالمجتمعاستقبلكيف،.لكن

..؟ريجانالرئيسإلىالمرفوعةالأمريكيةالمخابراتوثائقعنوماذا..؟جيت

يذتقرير:إلىواستناذامطلعةمخابراتيةمعلوماتعلىبناء:الوثائقتقول

9891مايو22+ءي؟شاأم3!أ،55أشاح3حصأ7ه،أ+هممونيتورسينسكريستيان

"بيجريدةفيوالمنشورالأوسطالشرقبشؤونالخبيوبروزونسكي"!"ماركوتقرير

التقرير:هذانرفع8791(أكتوبر21فيبسكرمانتو!"س!أماة3فينال

نأتذيعوالإسرائيليةالأمريكيةالإعلاموسائلأخذت8691نوفمبو"في

إدارةبدفع،الإسرائيليةالحكومةمنبمساعدةربما،قامتإسرائيليةفئات

ميزأدوينالعامالمذعيقاموعندما.بالأسلحةالخميذياللهآيةتزويدإلىريجان

شاميوإسحاقنفىنوفمبو،26بتاريخالمشهورالصحفيمؤتمرهفيالخبربتأكيد

المحزضدورلعبتإسرائيلتكونأنبغضبالإسرائيليالوزراءرئيس

البيتيتخذأنهوالإسرائيليونالمسؤولونيخشاهكانفما.القضيةفيوالمشخع

للشعبئشرحلامالشرحمنهمحاولةفيفداءكبشإسرائيلمنالأبيض

الأمريكي.

بمجلسالمختارةاللجنةأتتعندماإسرائيلقلقاشتد8791ينايروفي

بهقامالذيوالدور،بالتفصيلالمخابراتقضايافيللنظرالأمريكيالشيوخ

السابقالوزراءرئيسوحتىةمأ+!،يمألأنيو)1(وعميوامكيمحيديفيد

جزءواقتطاعإيرانإلىالأسلحةبإرسالالأبيضالبيتإقناعفيبيويز،شيمون

بنيكاراجوا.الكونترالتمويلالربحمن

أمرافتضاحأعقابفيتكشفتالفضيحةهذهأنإسرائيلقلقفيزادومما

فيالمتزايدالانطباعلإزالةنتميءعملمنبدلاأنهالواضحمنوكانبولارد.

الإدارةسذاجةاستغلواالإسرائيليةالحكومةفيالمسؤوليقكباربأنأمريكا

الأمريكية.

منمبشغلثمالولاد،فيعملهجانبإلىالإلرائيليالتليفزبونفيع!كريامرا!لآالمابقفييعملكان)1(

مباثرة.الوزراءرنيسمكتبيتبععملهوكان،؟891عامالائتلالمحيةالحكومةفيالإرهابلقاومةعملياتمنسق

0011(جيتيرانإ)فيالمومادفضيعة
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المديركانوبينما،العلياأمريكاأسراربفضحيقومبولاردكانوبينماوهكذا

الإسرائيليالوزراءلرئيدلىكبيرومساعدالإسرائيليةالخارجيةلوزارةالعام

الصحافةإلىيتسللونالإسرائيليونكان،إيرانقضيةفيالأبيضالبيتيزخان

ملفقة.بأكاذيبالعامالرأيلتضليلالأمريكية

وخلافا..كثيرةتداعياتبالسلاحالرهائنمقايضةلففيحةوكانت

تعلنالديالأمريكيةللسياسةالقذرالوجهالنهايةقيلناأظهرتفقدلنتائجها،

وفي..والسلامالحريةبدعاوىالأرضشعوبعلىوتكذب2.تبطنماعكس

الأمريكيةوالمخابراتالموسادبيقالعلاقاتح!يميةأكدتنفسهالوقت

!!..القذرةالعملياتفيمحدوداللاوتعاونهما

!ا..(جيتإيران)فيالموسادفضيعة502
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ا!..إيرانفيالتجسسفضيعة

أماومصراعيهعلىالبابفتحقدإيرانيث!اهكان

بينالاستخباراتيالتنسيقووصل..الموسادرجال

الثورةوبقياور..درجاتهأعلىإدوالموسادالسافاك

جهوذاإسرائيلوبذلت.لثميء.كلانتهىالإسلامية

!لأنهالاإ..فاندةبلا..الإيرانيينلاحتوا،خارقة

الأمل.تفقد

يرانإهأالإسرائيليةالتجسىيثمبكةانكشافوبعد

نوايابذلكوفضعت..الموسادتورطت..9991عاكل

معالعللاقاتعودةفينهائياالأكلليضيع..إسرانيل

!!..يرانإ
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لاوانجزيرةعلى

الفلسطينية،الأزمةمعالعراقأوإيرانفيالشيعةعلماءتفاعليكنل!

شارك2891ضامففي..بعيدةطويلةسنواتإلىيرجعإنماالعهد.حديث

الإسلاميالمؤتمرفي5391(-)1877الغطاء)1(كاشفللحسينمحمدالشيخ

المذاهبعلماءجميعخلفهوصلىعصماءخطبةاغىوأ.،بالقدسعقدالذي

الأربعة

وفياليهود..معالتعاولبتحريمالغطاءكاشفالشيخأفتى3391عاموفي

مثلهوالمستعمرأوالكافريساعدمن)إنفيهاجاءفتوىأصدر4591عام

السلجرثومة)مثلبأنهاالصهيونيةووصفمنه(ا!فهعندحالأأسوأبلالكافر

والقلبالرئةمنالرئيسيةأعضائهفيوتسكنالإنسانجسدتقتحمالديالخبيثة

بحياته(فتفتك

فيالمظاهراتنظمالذي)2(الكاشانيالقاسمأبوالسيداللهآيةبرزإيرانوفي

للمتطوعيقالتبوعاتبجمعوقام،فلسطيقباغتصابالمنددة4891عامطهران

التواجدوضد،.الصهيونيةضدالجريئةمواقفهلهوكانت،المجاهدين

الفلسطينيينالصجاهدينإلىالإيرانييقنظرةوتتسم..إيرانفيالإسرائيلي

والمخلصين.والقديسيقالصديقينحسامقةمقاماتفيوصفوهمفقد..بالقدسية

الأوائلالمسلمينوفرسانوالتابعينللصحابةامتداذاوتصوروهم

وباتت،بالإسرائيلييقعلاقاتهبهلويرضامحمدإيرانإمبواطوروطدوعندما

ذلكضاعف..الشديدةالشيعيةالمعارضةبرغمطهرانفيدبلوماسيةبعثة!هم

وبقيام..بلادهخارجإلى9791عامبرحيلهوعجل..للشاهالكراهيةحجممن

مبنىتحول..إيرانفيالسلطةقمةالخوميذيالفهآيةواعتلاءالإسلاميةالثورة

بالعراقالأثرفالنجففيكبيرومرجععالم)1(

عامممدقمحمدالوزراءرئيسءوقفتالتنإيرانفيالرفيعةالدينيةالشخصيةكانالكاثانياللهآية)2(

.بهلويرضامحمدالشاهضد5391

0011يرانإفيالتجسمىفضيعة
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يشبهكانالمبنىأنالإيرانيونواكتشف..فلسطيقسفارةإلىالإسرائيليةالبعثة

بما/.والسلامةالأمناحتياطاتجميعبهوتتوافر.،المنيعةالحصينةالقلعة

والمقتبالكراهيةمشحونجووسطأنهميدركونكانواالإسرائيلييقأنيؤكد

!هم.

حالةفيالأشرفالنجفمدينةكانتمصرعلى5691عدوانوخلال

فيالعديدوقتلبالعدوانمنددةالصاخبةالمظاهراتقامتإذ.وغلياناشتعال

العراقية.الشرطةمعوالمصادماتالإضرابات

السياسي.الواقعإلىالإسلاميةالحركةبرزت6791حربأعقابوفي

فيهيدعوهاقابيانا-النجففيومقيقامنفياوكان-الخوميذيالإماموأصدر

القهآيةوبعث2ومعنويا.مادياالفلسطينيةالثورةمساندةإلىالعربيةالجماهيو

بقطعفيهايطالبههويدا)1(عباسإيرانوزراءرئيسإلىالخوئيالقاسمأبو

الصهيونيبالكيانإيرانعلاقات

وصفهاالديالصهيونيةالحركةمناهضةإلىالخوميذيالإمامدعا6891ومنذ

يعمل)أنالإيرانيالشعبوطالب..الإسلاميالعالمقلبفيسرطانيةغدةبأنها

يضيقواوأنإيرانفيالقاطنيقالصهاينةمعتعاولتهكلقطععلىطاقاتهبكل

عليهم(

فيهويداوتعلم.وسوريا.الأردنفىدبلوماسياأبوهكانالثافى.عهدفيوزراءرثيسآخر.هويداعباسأمير)1(

وحاز،.بروك!لجامعةصنال!يالمجةالعلومبكالوريوسعلىحملثم..الثانويةالمرحلةحتىبيروتمدارس

رئيما6591عامالثاهاختارهأنإلىالإيرانيةالخارجيةفيطريقهليشق،باريسمنالتارفيفيالدكتوراهعلى

وبمبب..بطلاقةوالألمانيةوالفرنميةوالإنجليزيةالعربيةيجيدهويداكانعاصا.56وقتئذعمرهوكانللوزراء

علىيفعهاكانالديالزنبقلزهرةبحبهأيقاهويدااشتهر20العالمزعماءأكلبءصداقةعلاقاتكونذلك

بمقرلريعةواحدةمحاكمةلهوأجريت..الإسلاميةالثورةبداياتءاعتقالهتم9791عاموفي.صدره

بإلقاءنفمهتبرئةهويداوحاول..نصيرياللهنعمت)ال!افاك(مخابراتهورئيسهوقمصدينةفيالخوميذي

رميابالإعدامذاتهاالجلمةفيعليهماوحكم..اتهاماتهمكذبايمرخكانالذينحيريعلىالاتهامات

ألا.بلحظاتإعدامهقبلمويداطلبهماوآخر..الخومينيمقرسطحفوقفيهماالإعدامحكمونفذ..بالرصاص

صنتصفها.حتىالثهادةوقرأوأولادهبعائلتهيفروا

ا!..يرانإفىالتجسسفن!يعة402
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وتفصيلا.جملةالصهيونيالكيانوالعراقإيرانفيالشيعةرفضهكذا

والتطوعالأموالدفعوأباحوا..والقدسفلسطيقتحريرأجلمنالقتالوأوجبوا

للقدسيومارمضانشهرمنجمعةآخروجعلوابل..الإسلاميالجهادلدعم

وبقيام..المحتلةفلسطيقفياليهودضدالعواطفوإثارةباغتصابها.(للتذكيو

..الشرقمنالقادمالخطربمدىإسرائيلأحستإيرانفيالإسلاميةالثورة

وكذا..معلنةالغيوالإيرانيةالسياسةرؤىاستبيانعلىالوسائلبكلوعملت

أماملغزاتشكلباتتالديالخفيةالتسليحيةواستعداداتهالثوريالجيشتطور

مغا.والأمريكيةالإسرائيليةالاختواقات

الإيرانيالدفاعوزيرشمخانيعليالأميرالندد7991أكتوبروفي

الخليجفيمفتعلةضجةخلقإلى1)هادفة،الصهيونية-الأمريكيةبالمحاولات

وأن..العراقعلىالمفروضالجويالحظرمنطقةعلىالحفاظبزعم..العربي

مشيرا..الخليجفيالموقفتأجيجيستهدفطائراتهالحاملاتأمريكاإرسال

الأمريكيالحصارلسياسةوفشلهزيمةالإيرانيةالسياسةنجاحاتأنإلى

ضدها.

اختبارإلىترميبحريةبمناوراتقامتقدنفسهالشهرفيإيرانوكانت

تريمأنهاعلىعلاوة..مفترضهجومأيردعلىالبحريةالقواتقدرةمدى

.الثورةوحرسالجيشقواتبيقالتنسيقزيادةإلى

جرتإنهاحيث..وإسرائيليأمريكيقلقفيتسببتالبحريةالمناورات3هذ

بينهاالبحريةوالحدودلاوانجزيرةبيقبحريميلآلافخمسةمساحةعلى

إلىإضافةضخمةوبريةوبحريةجويةقواتفيهاواشتركت..الكويتوبيق

عاموتسلمتهاروسيامنإيراناشترتهاالتيالثلاثالغواصاتبيقمنغواصتين

زورقومائةومدمرةوفرقاطةبحريةقطعةخمسونحواليلاشتواكوكان.6991

تحذيريةرسالةفي..إيرانتمتلكهاالديالقوةاستعراضأشكالأحدسريع

المغلفالصمتحيا!هاإسرائيلوالتزمتالفور..علىأمريكااستوعبتهاواضحة

502)001!رانفىالتجسس!!يعة
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الثورذقياممنذبهاهددتهاالديالإيرانيةالقوةتناميبسبببالتوتر

حزبضربات)!اتسببهاالديالمتتاليةا)!زائمفيفعالياتهاوتجئ.،الإسلامية

.الشمالفيالله

الاءخيمالاءول

النظاماختواقإمكانهاعدمبسببأيفتاجاءالإسرائيليالخوفهذا

بعيدةصواريخإيرانامتلاكمنترددوما2.السريةوالشديدالمنغلقالإيراني

العمقضرببهاتستطيع..والصيقوباكستانالشماليةكوريابهاأمدتهاالمدى

علىحصلتقدإيرانتكونأنالأكبوتخوفهاوكان،.بسهولةالإسرائيلي

السابق.السوفييذيالاتحادتفككبعيدوالروسباكستانمننوويةرءوس

أرادت.صحيحتفسيوأو)!احقيقيةإجابةلاالديالاحتمالاتبهذه

البالغةالتسليحيةترسانتهاعلىوالوقوف،.الإيرانيةالأسرارتكشفإسرائيل

السرية

المحتممنكان.ألفالمائةعددهميتجاوزالذينإيرانيهودعلىواعتعاذا

من7991عامتمكنتحيث..إيرانضدللعملببعضهمإسرائيلتدفعأن

إيرانبجنوبشيوازمدينةفيالمقيمتيفليقحميدتجنيد

طماعيهودئي..عمرهمنوالخمسيقالرابعةفي)داني(بالشهيوتيفليقكان

الإيرانيةالمرأةفيهارتدتوقتوفيوالنساء..الخمرويعنتقالنقوديحبشؤ

متشددمجتمعإلىإيرانفيالاجتماعيةالحياةصورةوتبدلتالإسلاميالزي

..محافظ

اليهودياتالنساءمنالعديدواستقطبالظروفتلكحميداستغل

ومن..إيرانمجتمعاتفيالرجالعنهايبحثماجنةحفلاتلإقامةالساقطات

سهراتهأدمنواالذينشبكتهأعضاءتجنيدمنتمكنالحفلاتهذهخلال

أيضا.وبالمالالممنوعةوالخمورالأبيضباللحمعليهموإغداقه

))..يرانإقالتجمسىتيئ256
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العسكريةالمنظومةتطورمدىمعرفةإلىأيفتاتهدفتيفليقنتبكةكانت

ولكون.2والأمذيوالعسكريالسياسيالمجتمعإلىالتغلغلومحاولة..الإيرانية

مسلميقاجتذابعلىملحتصميمهناككانأيضااليهودمنالشبكةأعفاء

فيشكنظرةلليهودالمسلمالمجتمعينظرحيث..حساسةومناصبمراكزذوي

الإيرانييقاليهودتتبععلىالأمنأجهزةعكفتفقدلذلك.لإيرانولائهم

والظهورالتمويهكيفيةعلىجيذاتدربالذيتيفليقحميدأنإلا..ومراقبتهم

من-اليهودمنعشرةوكانوا-شبكتهأعضاءمكن4.المخلصالإيرانيبمظهر

شبهاتحو!همتثارلاحتىوتصرفاتهمحياتهمفيا)الادئالمسلكانتهاج

الأمن.

اثنيقمسلميقتجنيدأمكنتيفليقلشبكةالسريالنشاطمنكاملعاموبعد

داخلآمنبشكلاليهودياتومصادقةالمالعلىالحصولبدافع،شيوازفي

منبالداخليدورماتحجبواسعةوحديقة،عاليةبأسوارالمحاطتيفليقمنزل

)1(صورهأحطفيوفسقمجون

الأجهزةمنبإيعازالرجلسايرهم،للشبكةثالثمسلمتجنيدمحاولةوفي

أنهمبدعوى،مريبةلنشاطاتاستغلالهمحاولاتعنأبلغهاالديالأمنية

مستقبله.علىظهورهايقضيقدالديالعاريةالصورمنبالعديدلهيحتفظون

الشبكةأفرادجميععلىالقبضألقىأنإلىالطاعة!هميظهرالرجلوظل

لتتوالىمغلقةجلساتفيمحاكمتهمجرتحيث،9991عامعشرالثلاثة

الآخرتلوواحذااعترافاتهم

علىوشجعهاربيغاعثرالسبعةذاتشقيقتهابنةأيضااشغلاليهوديالثبكةرعيمأنالمادرذكرت)1(

فيفقدتبعدماواحدةبعينالفتاةوكانت،والجواشسالعملاءلاشقطابرعايتهوتحتبإذنهالفجورممارصة

علىبهوتفوقتالج!دفاتنةكانت،الإثارةالحسنمكتملالغبوجههاصنوبالرغمعينيهاإحدىطفولتها

!!خا!!ا..يشغلهناللاتياليهودياتزميلاتها

)001يرانإف!التجسسفضيعة
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اتهمتالديإسرائيلداخلواسقاتنديذاالإيرانيةاليهودشبكةاعتقالأثار

المنظماتوقادت.الساميةومعاداةالإيرانييقاليهودباضطهادطهرانحكومة

المحاكمةبسبب،إيرانفيالنظامضدشرلتاهجوقاالغربيةالدولفيالصهيونية

إيرانفييعيشونأنهمسوى)همذنبلاالذين)الأبرياء(اليهود!هؤلاءالسرية

السفيرهولبروكريتشاردووصفوالحقد..الكراهية)هميكنمجتمعوسط

تتضمنلم)إجراءاتبأنهاالمحاكمةالوقتذلكفيالمتحدةالأمملدىالأمريكي

العدالة(أوالقانونمراعاة

صريحةجاءتاليهودالجواسيساعترافاتأنرسمياأعلنتفقدإيرانأما

عدةوبعد..إسرائيللحسابالتجسسأدلةبحوزتهموضبطت..إكراهدون

هوعاقا13بالسجنتيفلينحميدعلىبالسجنحكمصدرسريةجلسات

خفضتدوليةالتماساتإثر0002سبتمبروفي..اثنينومسلميقيهودوتسعة

فقط.سنواتتسعإلىالعقوبةمدة

منحتالسلطاتأنالإيرانيةاليهوديةالطائفةأعلنت2002أكتوبر26وفي

،ياكوفبيت)جاويدوهمتيفلينشبكةأعضاءمنيهودلثلاثةمبكزاإفرانجا

صدرتالديالعقوبةمدةانقفاءقبلباكناهاد(،وشهروخ،كاشيوفرزاد

.سنواتوخمسثلاثبينوتتراوحبحقهم

ثورتهاقياممنذبإيرانعلاقاتهالتحسينإسرائيلتسعىكانتماوبقدر

ضرزاالإسرائيليةالتجسسشبكةفضيحةأضرتفقد9791..عامفيالإسلامية

منومحدودضئيلمستوىعلىولوالعلاقاتتحسينفيأملبارقةبأيبالغا

الرخاءبعدطهرانلاقتحامالإسرائيليينأمامفرصةآخروضاعت..التعامل

!!..الشاهأيامعاشوهالذي

))..يرانإ!التجسسفن!يعة802
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الإسرائيليالدبلوماسين!جةفضيعة

!!..العالفمقة

هاالإسرائيليالدبلوماسيالمجتيعلىتهردق

ولما..صورهابكلوالمجونالعبثحياةوعايثمت.المجر.

بودابستفمهتركته..منعهاالدبلوماسيمن!جهاحاول

بضابطاوتبطقوهناك..أبيبتلإدوسافرق

..فعشقته..وفعل.وسي!.سوفييتيمخابراق

!01.الفضيعةكانتحتى..معهالخيانةوأدمنت
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للسفيرصفقة

لأجهزدومعروفقديمأمرالعالمعواصمفيالدبلوماسييقابتزاز

الخارجية.وزاراتأروقةداخلبحذرالألسنةتتناقلهودائقا.الاستخبارات

منأفلتمنهالقليللكن.،الصحفصفحاتعلىعنهالكشفيتممانادزاإذ

الدبلوماسيةالففيحةيشبهماإلىوتحولالصارمةالرقابة

الدبلوماسيينبابتزازاشتهرتالديالعالميةالاستخباراتأجهزةبيقومن

الصينية.والمخابرات،قبل(.)منالسوفييتيةالمخابراتالخدمتها.وتسخيوهم

الإسرائيلية.والمخابرات

حينما..ونادرةفريدةحادثةعظمتهاأوجفيالسوفييتيةللمخابراتوكانت

فاتخذهاسوكارنوالأندونيسيبالشابالجمالرائعةسوفييتيةعميلةأوقعت

عواصمأوجاكرتافيالحميمةلقاءاتهماوكانت..طويلةلسنواتلهضشيقة

فيالرئاسةمنصبسوكارنواعتلىماإذاحتى.(بالكاملتصويرهايتمأخرى

اطلعإنوما.،الشائنةصورهخلالمنعليهالسيطرةالسوفييتأراد،.بلاده

الدهشةوانتابتهماهـ!ث!!اعملاءبهتحتىالفاضحةالصورعلىسوكارنو

الصوريقلبوهوالأندونيسيالرئيد!ضحكإذا.مروعةصدمةإلىانقلبتالدي

لتطلعأخرىنسخعدةمنهاأريدجدا.رائعة)إنها:إهمويقوليديهبين

وقت(.أسرعفيرغبديحققتملوممتناوأكون..حكومديوأعضاءزوجديعليها

وتهديدهابتزازهفيوفشلواأيديهمفيأسقطوهكذا

المخابراتقصصأغربمنميقصة)هافكانتالصينيةالمخابراتأما

اسمهبكيقفيفرنسيدبلوماسيعلىالسيطرةقصة..الإطلاقعلىوالجاسوسية

بوش()بايالمحتوفالصيذيالمخابراتضابطخلالمنبورسيكع)برنار

صفاتها.بكاولامرأةبأنهخلا)هارأقنعهبورسيكوحخاصةعلاقةأقامالذي

))..العايفقةالإسرفيمالدب!وماصن!جةفمميعة
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الدبلوماسيوصدق.2منهجنيقفيحاملبأنهأدعىبلفقط..هذاليدلى

بالفعلامرأةأنهعلى)بوش(معوتعامل3..القذراللعبةالساذجالفرن!ي

دوش(.)دوابندلهأنجبت

الفرنسيةالسفاردأسراربكلالصينييقإطلاعفيبورسيكواستمرذلكوعلى

نأإلىأيفتا.بهاعملحيثباتورأولانفيفرنساسفارةوأيفتا..بكيقفي

ويتعامل)أبي(ببورسيكوينادييافغاصبياالطفلوصارعاقاعشرتسعةمرت

8391عامفرنسافيالفضيحةتكشفتحتى.االحقيقيةأمهأنهعلىبوشمع

الفرن!يم.الدبلوماسيلغباءالعالمأضحكتبباريد!علنيةمحاكمةوجرت

ضحيةالبوئبالشابشفقةنفسهالوقتفيوأبكته.،الصينيةالمخابراتوذكاء

شراؤهتمحيث..أمأوأببلاأنهفجأةاكتشفالذيوالجاسوسيةالمخابرات

(!..)!معدمةأسغمندولاراتبفعمقابلوليذاطفلأ

ابتزازحوادثفيشهرةأقلكانتالديالإسرائيليةالمخابراتلكن

حيث..العجالهذافيانتشازاالأكثرأنهاإلا..أبيبتلفيالدبلوماسييق

فالتهديد..فالسيطرةالإغواءبأسلوبالدبلوماسيالمجتمعلاختراقدائقاتسعى

عهدمنذ)1(مصريدبلوماسياشتكىعندمافضائحهاأشهرمنواحدةوكانت

معروفوالغرض..معهعلاقةإقامةبغرضلهإسرائيليةفتاةمطاردةمنقريب

ذلكوراءمنبالطبع

السفيرإنهويقال،المجرفيكبيوإسرائيليلدبلوماسيحدثماأنإلا

بخطورةتنذرالشرقيةأوربافيالإسرائيليةللدبلوماسيةصفعةكان،نفسه

تسربمنععلىإسرائيلعملتمشهورةفضيحةالنهايةفيوكانت..شديدة

الصحافة.إلىتفاصيلها

بغرضجن!يابهاتحرث!أنهإسرائيليةراقمةادعتحيث.ب!يونيمحمدالسابقالمحريالسفيرهوكان)1(

نف!هاالتهمة.التحقيقلحفظالإلرائيليةالملطاتاضطرتالخطةفثلتولالممر،دبلوماشةفغيحةإحداث

بأنهإصرائيليةطفلةاتهمتهحيث..أبيبتلفيالممريينالدبلوماسيينأبناءلأحد3002أبريلفيأيفاوجهت

فقط(عافاعثر)اثنىعافا12)الابن(مذاعمروكان.الشوارعفيمطاردتهاعلىدأب

))..العاثقةالإسرينيليالدب!وماسين!جةفضيعلأ212
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العرا!رتعشق

والتحرر..التسوقتهوىجذابةشابةامرأةالكبيوالدبلوماسيزوجةكانت

معارسةمنزوجهاحذرهابودابستال!جريةالعاحسمةوفي.االليلومجتمعات

ملتأنياإلا،.لإسرائيلالدبلوماسيةالواجهةإلىتسئلاكيهواياتها

أشعلمماا.الدبلوماسيالمجتمععلىالمفروضةوالرسياتالبروتوكول

زوجها.وبيقبينهاالخلافات

لكن،معهنبدمجهاتصرفاتهااحتواءالسفارةأعضاءزوجاتأيفتاحاولت

لمباليةغيوللتنزهكثيراوالخروجالتحررعلىإصرازاأكثركانتالمتمردةالزوجة

زوجها.فيهأوقعتالذيبالحرجأو،المفروضةارسميةبالمقابلات

،الخاصسائقهامراقبةمنأفلتتبودابمستأسواقأحدفييوموذات

عنالأولاللقاءفيلهأفصحتحيثالعمر،فييصغرهامجريبشابوتعرفت

زوجهامعفقدتهالذيالحبعنتبحثوأنها،الحقيقيةشخصيتيا

عنالباحثالشابعلىالدولاراتمئاتأنفقتيومهادائقا.عنهاالمشغول

فيبينهمااللقاءاتوتعددتوهواياتها!هوهاقاسمهالذلك،المتعةقبلالمال

.الغرض!هذااستأجرتهاشقة

..المشينةالعا،قةهذهبأمربأخرىأوبطريقةعرفالمخدوعالزوجأنويبدو

ألاالزوجإلحاحبرغم.اأبيبتلإلىالعودةالزوجةقررتمحتدمخلافوبعد

فيجوارهإلىوجودهايتطلبالذيالاجتماعىالمظهرعلىحفاظاتفعل

.أصرتأنهاإلا.المختلفةالمناسبات

ازدادت..الزوجرقابةعنبعيدا5591عامصيففي،!أبيبتلوفي

تراقبكانتالسوفييتيةالمخابراتأنويبدووانطلافا..تحرزااللاهيةالزوجة

شانجاطريقهافيزرعتلذلك..بودابستفيطويلزمنمنذالمتمردةتصرفاتها

إحدلىفيبهاالتقى..أبيبتلفيالسوفييتيةبالسفارةدبلوماسيايعملوسيقا

إلىلتفيقالفرصة!هايتوكولموجما!!ا.،بأناقتهاإعجاباوأبدىالمناسبات

غرورتشفيالديالرقيقالغزلكلماتمنمنهعربسيلحاصرهاحيثنفسها

أنوثتها.

312)01.المانتةلاسريني!ياالدب!وماسيزوجةفنميعة
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بشقتها.زيارتهاإلىفدعته.-الوسيمالدبلوماسيإلىبنتدذالمرأةانجذبت

مرحلةفيكانتالديأنوثتهافدغدغ!لهنفسهاأسلمتالزوجي!فراشوعلى

تستطيعلايديهبيقطيعةعجينةباتتحتىلفحولتهفركعتالاحتفار،

أمرالهترفضأن

كثيواالسوفييتيةالمخابراتاستخدمتهوالسيطرةالاحتواءفيالأسلوبهذا

يكونونبالخارجسفاراتهاإلىشباندبلوماسييؤإيفادتتعمدحيث.قبلمن

بالجنس3للسيطر.نفسهالوقتفيوالفحولةالوسامةمنجذاعاليةدرجةعلى

عندتجنيدهنأومنهنمعلوماتلاشخا،صمامكانةذواتبعينهننسوةعلى

الحاجة

الأمريكية3المتحدالولاياتفيالنوعهذامنعديدةفضائحاشتهرتوقد

الفحولةذويالسوفييتعملاءيوفرحيث..قبلمن()الغربيةوألمانياوبريطانيا

العدل3بوزارال!حللةكوبلن()جوديوكانت..للمعلوماتمهمةمصادر

السوفييديعشيقهاتمدأناستطاعتالنوعهذامنضحيةأشهرالأمريكية

واف!نطنفيمعهمتعةلحظاتمقابلالسريةبالنةبالوثائق

المختصوهو..إسرائيلفيةبيت)1(شين،الداخليالأمنجهاز

تردداكتشفا.والأجانبالدبلوماسييقوبمراقبةالمضادةبالجاسوسية

الوضعولأن..الإسرائيليالدبلوماسيزوجةشقةعلىالسوفييديالدبلوماسي

بالشقة.وتنصتتصويرأجهز3زرعتمالحساسيةمنعاليةدرجةعلىكان

فيآخذةالسوفييذيبالدبلوماسيجنسياالشرهةالزوجةعا،قةأنوتبيق

وأناحتواؤها..الصعبمنمجنونعشقعلاقةإلىتدريجيالتتحولالتطور..

السوفييتية.بالمخابراتضابطالأمرواقعفيهوالذيالأجنبيالدبلوماسي

ابتزازأجلصنمراتعدةبتصويرهاقاموبالتاليشقتهإلىعشيقتهاصطحب

بودابست.فيزوجها

.)شاباك(إلىذلكبعدالاصمالتبدل)1(

))..الطشقةالإسرفي!يال!ب!وماسين!جةفضيعة214
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تور!أقلقه2أيفتا.بيتوالشيقالموسادرئيسوقتهاهاريلايسيوكان

المرأةاستدضىحيثا.سريبشكلالأمرلإنهاءقرارينواتخذالطائشةالسيدة

بالدبلوماسيعلاقتهافيالتماديمنبشدةوحذرهامكتبهإلىالعاشقة

فيأرسل،عملرحلةفيفييناإلىسافرعندماأخرىجهةومن..السوفييدي

وسأله:بودابستمنالزوجاستدعاء

..؟الصجرفيبابتزازكأحدقامهل-

أجاب

.ابتزازيشخصحاولأنأبذالييحدثلم-

هاريل:قال

أبيب.تلفيسوفييديمخابراترجلحتنامزوجتك.ااسمع-

الكتلةدولنطاقداخلوجودهأنمنهافالمعنى.،الرسالةالدبلوماسيوفهم

إسرائيلإلىنقلهتمبأياموبعدها..فيهمرغوبغيوأورباشرقفيالشيوعية

مختلفة،أوضاعفيالعاريةزوجتهصوريرىعندماللابتزاز،لتعرضهتحاشيا

أبيبتلفينومهوبحجرةشقتهداخلفيأجنبرجلأحضانبيق

الجنسيةعلاقتهاسرأفشتإذ..تسكتفلمالمتمردةالعاشقةالزوجةأما

الدبلوماسيالمجتمعالفضيحةوعمتالخبو..وانتشرصديقاتها.(منكبيرلعدد

خارجالدبلوماسيةالمهاممنالزوجمنعالفضيحةهذهوبسبب)1(..الإسرائيلي

أشارتفقدبالتقاعد..أوالخارجيةبوزارةالعملبينوخيو..إسرائيل

المزاجفيدوريتقلبحالةتعانيبأنهاللزوجةالنفسيةالتحليلات

فيكبيودلذةتجدلأنهانفسياتستقيمأنجذاالصعبومن،،اسالأحس!أ+لأيا،5

لاخاطئبأسلوبتربىالذيالنساءمنالنوعوهذا..الحرامالجنسممارسة

صالموساد()أمراءأهمهاالمولاداصدرتهاكتببإيجازاليهاوأثارت..إسرائيليةمصادرمنجاءتالقمة)1(

.)81(

))..يفمقلأالطالإسراني!يالدب!وماسيزوجةفمميعة
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إنما(.بالزواجالسويةالجنسيةالعلاقاتفيالغالبفيأه!أ،!175ا+أيشبع

جذورهاتجتثلاالديالخيانةبذورإلىيقودناماوهو.الصحيحهوالعكس

نشوةلاالديومتعتهماهتماماتهمركائزأهمأحدفالخيانة..المرضىهؤلاءعند

بعدها.

دموعهاانهمرتالديزوجتهعلىإشفاقا،المسكيققررالزوجالنهايةوفي

زوجته.جوارإلىيبقىوأن..والداخلالخارجفيبعملهيضحيأن،أسفا

!!وعسىلعل

1)..العاشتلأالاسرفيمال!ب!وماسيزوجمةفنميعة216

http://www.al-maktabeh.com



فوقالليبيةالطائرةتفجيرفضيعة

!01.سيناء

.(..السماءهاتتطايررذاذحباق)ن!يدها

..ووافمعةصريعةالأوامرجاءتنيهكذا

أطفالألمعت..الطائرةناحيةإلىوالتفت..فصعقق

وعندما..يهوبلوحونبالزجاجوجوههويلصقون

الجناعمفصلفمربت..الهربعلىالطائرةأولثمكت

يعدول!..انفجارهانلحدق..بعدها..بالصاروغ

(1!.أثر.أيماللطائرة
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الجبانزامير

!هافالموسادوآخرها.الموسادمذابحأبشعوشاتيلاصبرامذبحةتكنل!

قيامهامنذالإرهاباعتادتأنهاذلك.ووحشيةبشاعةيفيضأسودتاريخ

امنظمة:هيفالموسادالمستطير.الشروباطن!البواءةظاهرهاأسماءتحت

فمنظمة،اليهوديةالوكالةثم،للأراضياليهوديةوالشركة،العالميةالصهيونية

جهازالموساد..التأسيسمبدئيةلحاولاتكانتكلهاوهذدوغيوهاونيليبيلو

!!..المختلفةبأفرعهالإسرائيليئالمخابرات

الجويةالخطوططائرةإسقاطحادث،الإسرائيليالموسادب!ولاتأشهرومن

سيناءجزيرةشبهفوق7391فبواير21فيبركابها،707البوينج،الليبية

طويلة!لسلةتبعتهالاستنزافحرببعدوالمداف!!الجبهاتسكونأنذلك

وخارجها،المحتلةافيرضداخلالفلسطينييقالكوماندوزرجالأعمالمن

سبتمبوفيالإسرائيليينالرهائنبقتلانتهىالذيميونيخحادثآخرهاوكان

إسرائيلالرعبعملقد.الفلسطينيةالأسودأيلولمنظمةيدعلى7291

مدنيةطائرةباختطافالأسودأيلولقياماحتمالعنالأنباءبعضووصلت

،هذهبمخاوفهاالدفاعوزارةالموسادحذرتلذلك.أبيبتلفوقوتفجيرها

رؤساءرابع7491(،-)6891زاميوزيفيالوقتذلكفيالموسادرئيسوكالق

تطمئنلامائيوجولداوكانت.الشخصيةوضعفالجبقعنهالمعروفالجهاز،

أزمةحلفيفشلهمنذديانموشىالدفاعوزيرإليهيستويحولاكثيؤاإليه

الشيقالداخليالأمنجهازعلىالمسئوليةملقياوتهربه،ميونيخفيالرهائن

الموسادعنبعيذاحاليا()الشاباكبيت

لدراسته.الأركانرئيسأليعازردافيدإلىوحولهالموسادتقريرديانتلقى

فيالملاحيةالأجهزةبعضالأثناءتلكفيتعطلت-معاوالحظالطقدلىولسوء

1).6.سينالملقال!يبيةالطانرةتفجيرفضيعة
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خليجمدخلفيسيرهاخطالطائرةوفقدت.الليبيةالجويةالخطوططائرة

واستمرت.الرؤيةحجبتأنهالدرجة3شديدالرمليةالعواصفوكانتالسويمى!

سلاحمنفوراالأوامروصترت.المحتلةسيناءجنوبباتجاهطيرانهافيالطائرة

ولكن.معهاللتعاملمسلحتانحربيتانطائرتانبهافلحقتالإسرائيليالجو

مدنيةركابطائرةالإسرائيليانالطيارانشاهدلقدذهولا.أشدالموقفكان

يدركأندونعجيبباطمئنانتطيرالليبيةالجويةالخطو!واسمشعارتحمل

ولمسيناء.جزيرةشبهفوقتطيوطائرتهماأنالليديومساعدهالفرنسيقائدها

فوقهما-الديوالثانية-أمامهماالديالحربيةالطائردأنأيضايدركا

إسرائيل.دولةشعارداودنجمةتحملان

مذيعةومعهم-يعتقدونكانوافقدشيء.أيالركابيدركلم،أيقتا

حولتحوممصريةحربيةطائراتأنها-حجازيسلوىالمصريالتليفزيون

النجمةفجأةلمحالفرنسيالطيارولكن.المداعبةمنكنوعبعدعنالطائرة

الخلفإلىبالدورانسيناءخارجبالطائرةإهرباوحاولالذعرفتملكهالسداسية

سيناءوسطمنيقتربكانالذيوهو

أليعازربدافيداتصالعلىالإسرائيليالجوسلاحقيادةكانتالأثناءهذهفي

الدفاعوزيرديانبموشىالاتصالويحاولمنزلهبحمامكانالذيالأركانرئيس

)تسهالا(بضاحيةمسكنهفيتشاسيس()أليشيفاعشيقتهأحضانبيقالغارق

جهازرئيد!زاميوبزيفياتصل،ديانمحادثةفيأليعازرفشلولما.أبيببتل

مارعبفيلهيقولوموزاميوصوتفارتعشالأمر،علىوأطلعهالمخابرات

رجالسيفجرهامخطوفةطائرةإنهاأليعازر.ياأسقطهاأسقطها.:رعببعده

كارثةتحدثأنقبلأسقطها.أبيبتلفوقالأسودأيلول

أتششيرني:الشمطاءالعجوزالمرأةصرختمائير..بجولداأليعازراتصل

يجريفالوقتوبسرعةشيئاافعل.عمليصميممنليسهذانجالأحمقأيها

.تقتوبرالطائرة

))..ءسينافوقيال!يبيةالطالرةتفجرفضيعة522
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فيزاللاوهومسئوليتهعلىأمزايعطيئأنسوىأليعازريجدولم

الليبيةالمدنيةالطائرةبإسقاط)1(،الحمام

علىالإسرائيليانالطيارانكانالجووفي.الأرضعلىهلعفيتمرالدقائق

قدالآنهيوهاأكثر،لاالسيوخطفقدتالليبيةالطائرةبأنتامةقناعة

طائرةتكونأنويستحيل،السليمالملاحيالخطإلىوتتجهذلكتبينت

!!..للتجسسحتىأو،فدائيةبعمليةللقيامجاءتمخطوفة

أيلولمنظمةحوادثرعبذاقجبانإنسانولأنهالموسادرئيسزاميو

يتخيلوهورعبهواشتد.الموقفمعهيتابعبأليعازراتصالعلىكانالأسود،

يرتعدكان.النقبصحراءفيالذريديمونةمفاعلفوقالليبيةالطائرةانفجار

الجو:لسلاحهستيويصراخإلىفحولهأليعازرإلىخوفهوانتقلالخوفمن

تقبللاحاسمةبلهجةأوامرهوكرر.النتائجكانتومهمافوراالطائرةأسقطوا

الرجوع

المدنيةللطائرةالأخيرةالفرصةالطيارانوترك.باللاسلكيالأوامروصلت

كانتالأوامرأنإلأوشيكا.أصبحالمصريالجويوالمجالخاصةلتهرب

تفكير.أوترددأيتلغيوواضحةوسريعةمكررة

الليبيةالطائرةأسقطالذياليهوديالطياريقول

نحوالتحذيريةالطلقاتبعضوأطلقنا.ا)هجوموضعوزميليأنا)اتخذت

)فيالعسكريريفيديمبمطارا!هبوطعلىقائدهالإرغاممحاولةفيالطائرةمقدمة

لعدةسكتنامصر.تجاهوالاندفاعإهربافياستمرتالطائرةولكن(جفجافةبئر

يهملا،جبناء.أغبياء..:بأسفليهدركانالجوسلاحقائدصوتأنإلاثوان

تذروهارذاذحباتنريدهاالممر..علىتجرينريدهالانحن.الطائرةهبو!

فوراوالآنهيا..الرياح

الإلرائيليةالمحفبعضفيونثر،أليعازرل!انعلىهذاجاء)1(

))..هسينافقال!يبيةالطانرةتفجرفضيعة
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منتتمكنأنقبلالطائرةأجنحةمفصلنحوالقذائفبعضأطلقناعندئذ

الطائرةأنبالفعللناوبدا.المصريالجويال!جالودخولالسويسقنادعبور

نحوالطائرةمقدمةاتجهتفلقدسيناءفيرمليسهلفيا!كلبو!وشكعلى

.الأرض

حدثثمالأرضإلىتهويوبدأتفجأةبأكملها3الطائراشتعلت.اولكن

قطعإلىوتناثرت)1(601اتبركابهاالطائرةانفجرتلقد.هائلاننجار

!!.(الركابجثثمعكالرذاذوشظايا

التليدالمجد

الذفيالموسادة؟المخابراتجهازضدىباللائمةالإسرائيليةالحكو!ةألقت

بطائراتانتحاريةعملياتحدوثاحتمالمنالحكومةقلبفيالرعبألقى

من-هاربة-الخروختحاولوهيأسقطتالليبيةالطائرةأنرغم،مدنية

وصحاريجبالمنوالمؤلفةةالمحتلةالمصريةسيناءلجزيرةالجويال!جال

مساحتها.من09%تؤلف

وولبساتهالحادثتبويرتحاولجديدمنالإسرائيليةالدعايةعجلةودارت

الإسرائيلي.المخابراتجهازرئيسزاميوزيفيبجبنهفيهتسببوالذي

الذينالعربوسطضعيفةدرلةفهيإسرائيلينتقدمنكلبالخائنووصف

وتدميرها.!هدمهاالفرصةيتحينون

طائرةالتوميمحمديدعىمجنونليدياختطفحتىشهورعدةتمضولم

قبوصوفوق.بيووتإلىبنغازيمنطريقهافيكانتأيضا707بوينجلبنانية

أبيب.بتلماراالإسرائيلياللدبمطارا!!بوطعلىقائدهاوأجبواختطافهاتم

المولادعا!هـجاسوسةسليمالرحمنعبدهبةإنقيلالذيالليبيةالطائرةتفجبردببضنأقاربلترددت)1(

ورأت.هناكمخابراتنافبلمنواعتقا)هاليبياإلىاصتدراجهاجرىحيث3الطائرمتنعلىكانتالمصربة

الاستجوابفبلفتلهاإسراثيل

011.أسينا!لقال!يبيةالطانرةتفجرفضيعه222
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،الطائرةتعترضلمالإسرائيليالجوسلاحطائراتأنالأمرفيالغريب

فينجحالليديالمجنونأنبرغمبإسقاطهاالحماممن3أوامرأليعازريصدرولم

مدنعدةفوقبالطائرةحلقأنهإذللتنفيذ.قابلغيوبأنهوصفماتنفيذ

-نواياهحتىتعرفأوعربيةشخصيةالخاطفأنأحديعلمأندونإسرائيلية

الأقل.على

عندماالإسرائيليةللحكومةالبشعالقناعكشفالليبيةالطائرةفحادث

بعدهاماوقاحةفيالحادثمرتكبيعلىالدفاعوزيرمعمائيوجولداتستوت

الكونتقتلةبمزرعتهأخفىأن،جوريونبنللإرهابيسبقوقدلاولم.وقاحة

،العربمعوالمتعاطف4891عامالقدسفيالمتحددالأمموسيطبرنادوتفولكه

؟الحادثفيوالتحقيقعليهمالقبضبإلقاءأوامرهأصدرأنهحيقفي

لذبحالفرصةتواتيهاإنماالديوالإرهابالمجازردولةإسرائيلإذنهذه

دولية.عقوباتأوضميومنرادعدونتنتهزهاحتىالمدنييقمنالعزل

إسرائيلإلاالعالمدولكلعلىتطبقالدوليةفالقرارات

إسرائيل.تمسولاالعالمدولكلتطولانوالعقوباتوالإدانة

إسرائيل.إرهابيدانولاالعالمأرجاءكلفيبحسميواجهوالإرهاب

إسرائيلمنفقطويقبلهالمتحضر..العالممنهيتقززأمرالأبرياءوذبح

))..،سينافوقال!يبيةالطانرةتفجرتمي!
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!!..ميونيخفيالموسادفضيعة

.الفجر.قبلالثمانيةالفدانيوناستيقظ

قسمواوأوصيته!كتبوا..صلوا..واتوفمأ..اجتمعوا

.سفره!.جوازاتمزقوا..قياجعوالاأالمصعفعلى

جنامماووأ.وخرجواالثقيلةحقائبه!حملواث!

مدافعأخرجواث!،الفاتعةقرأؤاالإسرائيليةالبعثة

الله.علىتوكلنا:رئيسهصوهتفالكلايثمينكوف

سلسلةهاالملاح!أعظ!بعدهاالتارلخليسطر

011.الأسودأيلولمنظمةعمليات
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ميونيخ؟عمليةلماذا

تنظيمولادةقصة(،ا!هيكل)حراسمنالأولالجزءفيباستفاضةاستعرضنا

أعقابفي7191عامبيروتفيالأولىنواتهتشكلتوكيفالأسود(،)أيلول

،الأردنفيالفلسطينيةالمقاومة)!اتعرضتالدي0791أيلولسبتمبر/مذابح

.لبنانإلىنهائيا3المغادرإلىدفعهامما

أعلنقد،خلفصلاحتالفلسطينيةالتحريرمنظمةفيالثانيالرجلكان

فيالإسرائيليةالمصالحلضربتالمسلحالتنصيمتأسيسالألمانيالتلفزيونعبو

عنانالأسود()أيلولاسمبلغحتىأشهر،عدةتمرتكدول!.والداخلالخاهـج

ضرباتاشتدادإزاءبالعجز،وشعورهاالموسادخططإرباكإلىأدىمماالسماء!

رئيسسلامةحسنعلىالجسورالفدائيذكاءبفضل،المتلاحقةالأسود()أيلول

أشهرمنواحدة)ميونيخ(عمليةتعدحيث.رجالهوجرأة،بالتنظيمالعمليات

فيالإسرائيليينبآمالأطاحتالدي،المسلحالفلسطيذيالثوريالتنظيمعمليات

بعدها.طويلةلسنواتالعالميةالرياضيةبالدوراتالاشتواك

مابعد،التنظيملقيامالتخطيطواكبقدميونيخلعمليةالتخطيطكان

فلسطيذيلفريقبالسماحالتحريرمنظمةالتماساتالأوليمبيةالمنظمةتجاهلت

ذاتفيت7291ميونيخفيستعقدالديالأوليمبيةالألعابدورةفيبالمشاركة

،الدورةفيإسرائيلباشتواكالدوليةالرياضيةالمنظمةفيهسمحتالذيالوقت

عملمنبدالا:سلامةحسنأعلنووقتها،الفلسطيذيالعامالرأيأثارمما

الشعبمشكلةإلىالعالمأنظارويلفت،الألسنةإلىفلسطيقاسميعيدماشيء

!!..(.المنتهكةوالمقدساتالمحتلةوالأرضالمطارداللاجن

)1(:الفلسطينيةالتحريرمنظمةفيالسياسيةالدائرةرئيسقدوميفاروقيقول

،للعملياتتسميةأوجناحإنهابنفسهاقائمةمنظمةليستالأسودأيلول

8991أبريل13في432لعددا!!الوسطلم.مجلة(1)
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يسحعونهاالديالعملياتمارسنالماذاأما.فتحفي(الثوري)الرصيدجهازوتتبع

مارسنالقد،)نعم:غربيةلصحيفةيومذاتقلت،الفتراتمنفترةفيإرهاتجا

لغةيتكلملايولدعندماالطفلأنذلكفيوالسبب،العملياتمنالنوعهذا

يكبروعندما.الصراخغيويملكلاالاهتمامأوالطعامإلىيحتاجوحيق،أمه

بماللمطالبةالصراخعنيمتنعأمهمعالتحدثبإمكانهويصبحالطفل

نأعليناكان،محتلةبلادناإننقولماعندإلينايستمعأحدلا.ولأنيحتاجه

العالماهتماملجذب،الصراخيشبهوبما،بهاقمناكالديبعملياتنقوم

بقغيتنا(.

تجاهلعلىرذا،ميونيخعمليةتنفيذقرارالأسود())أيلولاتخذتهكذا

رياضيبفريقأرسلالذيالإسرائيليالتبجحوعلى،الفلسطينيةللقضيةالعالم

الأوليمبية.الدورةفيللمشاركةاحتلالدولةيمثل

()1(:أرضيط)وطذي:كتابهفيإياد-أبوخلف-صلاحيقول

فلسطيذيرياضيلفريقالسماحرسميخطابفيالتحريرمنظمة)التمست

المنظمةمنإجابةبلاولكنالخطاباتوتكررت..ميونيخدورةفيبالمشاركة

فيعقدتذلكوعلى.السياسيةالشئونفيتدخلهاعدمتدعىالديالرياضية

بالعمليةبالقيامالأسود()أيلولقواتبتكليفوانتهت،اجتماعاتعدةبيروت

تبادلا!هدفوكان،الأوليمبيةالألعابدورةفيالمشاركالإسرائيليالفريقضد

)2(الإسرائيليةالسجونفيفلسطيذيمعتقل002معالإسرائيليالفريق

فيحسنابلاخ!أبليارجليقتكليفوتم،بإحكامللعمليةالإعدادتملقد

مصلحي،محعدهوالأول،بالأردن0791أيلولفيوعجلونجرشمذابح

اكا+!33+أفرانكليندارعن8191عامنيويوركفيبالإنجليزيةصدرالكتاب)1(

حديثهفييقولحيث،الرأيهذاالفلمطينيةالتحريرمنظمةفيالسيا!يةالدائردرئيسالقدوميفاروقيؤكد)2(

الإلرائيليين،الرياضيينقتلميونيخعمليةمنا)هدفيكنالم8991أبريل13فيالو!طمجلةنشرتهالذي

أدىالذيالألمانيةالسلطاتغدرلكنإلرائيل.لجونفيمعتقلينبمناضلينومبادلتهمكرهائناحتجازهموإنما

قتلوهم(وم!مهؤلاءمقطإلى
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إلىولجأحيفاوطنهمنمطروذاأبويهحخرجالجيولوجيا.فيأستاذعاقا،27

(.الجنسيةليبيأنهأخرىمراجع)ذكرتالغربيةالضفة

وكانبباريسالقانونويدرسعاقا25جفارا..؟(،)تشيصديقههووالثاني

اللغةويجيد،العصاباتحرببأساليبوعارفامتميزةعسكريةعقليةذا

بطلاقة.الألمانية

العالمأنظارلفتوهماأساسيتيننقطتيقفيالعمليةأهدافوانحصرت

.(.المحتلةالأرضفيفلسطيذيمناضل236وتحرير،الفلسطينيةللقضية

عناصربقيةواستكملالتنفيذ،خطةسلامةحسنعلىالعملياترئيسأعد

خطةووضع،للعمليةالمختلفةللمراحلتفصيليةخطةإعدادحيثمنالعملية

إلىوإدخالهاللازمالسلاحوتوفير،بالمعتقليقالأسريتبادلبشأنالتفاوض

مملحي،محمدمعللعملفدائييقستةاختياروأخيوات.الأوليمبيةالقرية

جيفارا)1(.تشىورفيقه(،ب!عيسىالشهير

مناضلفهو،الحقيقيجيفاراأمابالممادر.الكاولاسمهيجئلمفلمطيذيلثابكودياسمجيفاراتثي)1(

لتوهقامحيث،5391عامالطبدراسةوأنهى،2891عامولد؟جيفاراأرنمتوالأصلياصهأرجنتيذي

كانبلثوريا،والعثرينالخامسةابنجيفارايكنلميومهاعاللاتينيةأمريكافيعدةبلداتاثملتبجولة

في،فقربؤسمنرآهبماتأثراتمييمهفيباثرتالديهيهذهالجولةلكنبالربوممابومغامر،ساخمجرد

الو،ياتمنالدعومالانقلابحملحينجواتيمالافيكانأنهفيهأثرصاأكثركانوربماقمدها.الريالبلدان

رسائلفينتائجهالبعضجيفاراعرضماهيإداالمياحيةالجولةوشرعيمنتخبيسارينظامضدالتحدة

أخيراإلاالنثرإلىطريقهاتجدولمعليهايعثرولم،وصديقتهلأصهيومذاكبهابعث

باباز،في،أنذيأخبرك)!فإنفانديتيتاصديقتهإلى5391جتمبر3فيكتبها3واحدمنمقتطفهذا

الثهرخلالحمناوضعيكان،حالأيةعلى،أنذيإلاا!!راءذاكوكلاتبعهالذيالحميةنظامنميت

المراعاتش!هدنالقد.الأمريكيةللقارةمهفامثلأ،الحقيقةفي،قدمبلدبوليفياهناكإقامديمنالثهرونحف

علىأخيرااكتشفثمالثورةفيقتلثخصبقايابللا،الرصاصخلفهاالديوالعلامات،الفعليةأجوائهافي

منبالتأكيدقاتلوالقد.خحرهحوللفهالذيالديناميتذاكرزمبإحدىممزقاالأدنىنمفهبدافيماكورنيثى

تتخذما؟لوفالديالوجهةعنالقليلأعرففإتي،الممتقبليةحياتيإلىبالنسبةأمايتراجعوا.أندون

قواتإلىانضمإذ،رفاقية3مناداكميغة)تثي(لقبالذي،جيفارالبثماوبالفعل(التوقيتعنأقلوأعرف

محاولةفيشارك5691وفيوديكتاتورهاكوباحاكمباتيستاضدالمملحالعملتقودكانتالذيكاشروفيديل

9591ففي،منفذيهامعظمألرأوواعتقلالتجربةتلكفثلتولئنالثوار،بهاقامالديالأولى)التحريع

منامبهمناشقال،6591في،لكنهوالوزاريةالرلميةالمهامبعضالثانيوت!لموجيفاراكاستروثورةانتصرت

منالمباشرالثوريالعملفيركباتهولإرواء،جهةمنال!وفييتيةوتوجهاتهكاستروعلخلاف،هافاناوغادر

،هناكالقانمالنظامضدم!لحةمجموعةيقودكانحيثنف!هابوليفيافيغيفاراقتل6791وفي.أخرىجهة

تصيدته.حتىالكتيرتكبدتالديالأمريكيةالقواتأيديعلىقتلهوجاء
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رلافميةبملابسرجال

منظمةرجالبينمنالستةالشباباختيارتمقدكان7291أبريلوفي

ثم،بمهارةميونيخعمليةتنفيذعلىعالياتدريباتدريبهمجرىحيث،فتح

بمهندسوالاستعانة،ألمانياإلىالأسلحةإيصالوتمالنهائيةالخطةاعتمدت

مراحلأثناءمعماريكمهندسالعملل!سبق،(اللهشاءما)محمداسمهليبي

،عمران،مبان،للقريةتفصيليةخرائطرسم،بميونيخالأوليمبيةالقريةإنشاء

.وخدماتأمنومكاتب،بوابات.حدائق

ورفيقه)عيسى(مصلحيمحمدالفريقرئيسكان7291سبتمبوأولوفي

وصلحيث،الفريقزملاءبقيةلاستقبال(الآمن)البيترتباقدجيفاراتشى

مختلفة.دولعدةمنالشبابوصولتواليبعدهومن،نزاليوسف

الرابعومساء،مكانهاأوالعمليةبتفاصيلعلمعلىالجددالخمسةيكنل!

والعمل،التحركخريطةإهمونترح!العمليةبنوععيسىأخبوهمسبتمبومن

وبمشاهداته،بحوزتهكانتالديبالخرائطمستعيتا،بالضبطمنهمكلودور

الوقت،لبعضجرسونابهاعملأنهترددحيثالداخلمنللقريةشخصيا

عنالإمكانقدرللابتعاد،بهاالآمنالعبوروبواباتممراتهااستكشافبقصد

جانب.كلمنبالقريةيحيطالذيالمكثفالأمن

عنعبارةكانالذيسلاحهمنهمواحدكلتسلمالتحركمنساعاتوقبيل

.للتحركاستعداذاالوقتلبعضوناموا،شينكوفكلاورنتاشومسدسقنبلة

فاجتمعواالسبعةرفاقهعيسىأيقظ7291سبتمبو5صباحالثالثةفي

الرياضيةملابسهموارتدواوصلوا،أدوارهمسماعأعادوايتراجعوا.ألاوأقسموا

كانواالفجروعند،المزورةالسفرجوازاتأحرقواثم،الدورةشعارتحملالدي

مدافععلىتحتويثقيلةرياضيةحقائبيحملونالأوليمبيةالقريةبداخل

الأمنرجالبهميشكأندونوالقنابلوالمسدساتالكلاشينكوف

كونولي،شارعفييقعالبلوك..الفاتحةوقرأوا-31رقمالبلوكأماموقفوا

مبنى24منويتكون.7918عامأثينافيأوليمبيةدورةأولبذهبيةفائزأول

13ورياضيا)15عضوا28منالمكونالإسراثيليالوفدبهيقيمطابقينمن

)6(.إلى)1(منأرقامفيإداريا(
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ارتعدوا.عميقنومفيكانواإسرائيلييقأربعةاحتجزوا)1(رقمالمبنىفي

و)أميتزور،الشيشفريقكابتقسبنسرا)أندريهوهم،رعبفيوبكواكالفئران

،الأثقالرفعلاعبسبرنجحو)ياكوف،الأجسامكمالمدربشابيوا(

الرماية.مدربشوحو)كيهات

(بورج)فاينالمصارعةمدربعلىورفاقهعيسىعثرالمبنىتفتيشوأثناء

)3(رقمالمبنىعنويرشدالرصاصعليهفأطلقوانفسهعنالدفاعحاولالذي

الإسرائيلية.البعثةأعضاءبقيةيوجدحيث

ستةوأيقظوا)3(رقمالمبنىإلىاتجهوا،بالفعلخاليا)2(المبنىوكانولما

(،فريدمانو)زيف،رومانع)يوسف:وهمالأثقالرافعيمنثلاثة،رياضييق

هارلفن(،و)أليزرسالفن(،)مارل:هممصارعونوثلاثة(،ماركو)ديفيد

تناثرتحتىطلقة36الفدائييقأحدعليهفأطلقجرىالذي(باريو)جادتسو

،المصابالمصارعةمدربوحاول.الحوائطعلىوالتصقتأحشائهمنأجزاء

الأبدإلىالآخرهوفأسكتوهيصرخوهوالجري،بورج

عرتجيا236عنبالإفراجإنذازاوتسلمتالشرطةجاءتصباحاالخامسةوفي

وتريزة)1(ريمابينهمساعات3خلالإسرأئيلفي

)3(،ماينهوفوأولريكابادر)2(،أندرياسهماألمانييقعنالإفراج(أيفتا.

7291مايوأوائلفي)لابينا(اليوجوسلافيةالطائرةخطففيائتركتافلمطينيتان،هلساوتيريزريماطانوس)1(

.الفتاتانوأسرتالطائرةهوجعتكوماندوزعمليةوفي،الإلمرائيلياللدمطارفيبهاوا)!بوط

فيالعاليةبخبرتهوعرف،الألمانيةماينهوف-بادرعصابةزعيم.7791(:)1391بادرأندرياس)2(

بمنظماتعلاقات!الاوكانأوروبا،فيعديدةإرهابيةبأعمالالعصابةقامت.الحرائقوإثعالالسلاحالشعمال

الاحتلالضدنفا!!افي!هاالعونيدوتمدفلسطينية

كمؤرخينيعملانمثقفينلأبوينالألمانية0ا4داه+عم9أولدنبرخبمدينة3491عامولدت.ماينهوف)3(أولريكا

ريميكريناتيالبروفيسوروالدتهاصديقةمسئوليةتحتعشرةالخامسةصفيوتركاهاماتاالألمانيالفنلتاريخ

كراهيةمنهاوثربت،الشيوعيةالأفكارمنالكثيرالسيدةهذهمنأولريكاتعلمت.المتطرفةبآرائهاالمعروفة

قادتطلابيةزعيمةلتحبح،والعنفالتدميرفيرغبتهاالجامعيةدراستهامرحلةفيوظهرت،والمجتمعالملطة

لإحدىأرلريكاانغمتالقضايا.منذلكوغيرلفيتنامالامريكيالغزووضد،الذريةالقنبلةضدالظاهرات

الفلصطيذيالشعبمعالمتعاطفة(ماينهوف-)بادرمنظمةليثكلابادراندرياسإلىوانضمتالمتطرفةالجماعات

علىالقبضالألمانيةالشرطةألقت،الدمويوالعنفالقتلمنطويلةرحلةوبعد.ممتوىأعلىعلىوالمسلحة

شتوتجارتفي)ستانهايم(لجنفينفسهاأولريكاشنقت7691صايووفي7291عاممنبدايةالنظمةزعماء
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أرلوفي.فرانكفورتسجونأحدوأودعاحديئاعليهماقبضقدوكان

ألمانيةوبلغةبوضوحمطالبهحدد،العمليةقائد،وعيسىالألمانبيناتصال

.ممتازة

اتصلالذي،الألمانيالداخليةوزيرجينشرديتويشهانزالمنطقةإلىأسرع

المذهلةاللحظاتتلكفي.شيلفالتوخارجيتهوبوزيربرانتفيليبالمستشار

رفضتم،الحكومةأعضاءاجتماعوبعد،كالبوكانتغليأبيبتلكانت

الموسادرئيسزاميرزيفيمنتطلبمائيوجولداوصرخت،الفدائيينمطالب

بحراسةالمختصبيت()الشيقج!زعلىباللائمةفألقىحلأيجدأن

بهدوء.ليفكروانسحب،الرياضييق

عيسىلكن،ألمانبوزراءالرهائنمبادلةمبدئياعرضوافقدميونيخفيأما

تحذيرمعساعات6المهلةإمدادعلىووافقأعداءنا(،لستم)أنتم:قائلأرفض

:يقوللإسرائيلاللهجةشديد

وموقفنامطالبناضنالتنازلإلىيقودنالنالمتغطرسالإسرائيليالموقف)إن-

وهينحنلشروطناوفقا

نريدد.مكانأيإلىالمعتقليئلإحضاراستعداهاألمانياتعلن.أن

)هليوكبتح.مروحيةطائراتبثلاثتزويدنا+

الرهائن.تصفيةإلىستؤديعمليتنالعرقلةمحاولةأية+

أبذا.ينسوهلندرستاالجميعسنلقنطلباتناضلىالموافقةعدمحالة+في

(ساعاتثلاثخلالينقضيالتحذير+هذا

والمذبحةالتنازلترفضفإسرائيل،الاتحاديةألمانياحكومةالرعبأصاب

تبادلالثانيةللمرةعيسىعلىعرضوالذلك.لحظةأيةفيتبدأأنوشكعلى

عيسىةورد.آمنوخروجضخمماليمبلغوأيألمانبسياسييقالرهائن

لناتعذيلاالدينقودكموفروابلادنا.أجلمنالموتعلىأقسمناالقد-

!!(.الإطلاقعلىشيئا
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بميونيخ،الأوليمبيةالألعابمقاطعةإسرائيلأعلنتعندماأيفتاالموقفتأزم

وزعتالذينفسهالوقتفي.الأزمةهذهنتائجالاتحاديةألمانياتحملوأنها

فيه:قالتالإعلاموسائلعلىبياتاالأسودأيلول

إنسانيموقفاتخاذعلىإسرائيللنحثميونيخرهائناحتجزناالقد-

!!الفلسطيذي(.الشعبتجاه

المؤقتالنصروأنالأوليمبيةالألعابدوراتعنفلسطيقإبعادالبيانوأدان

الدولية.المحافلفيفلسطيقتمثيلفيالحقيمنحهالالإسرائيل

كانتالذيالوقتفي،ميونيخإلىللسفرالموسادرئيسزاميرزيفياستعد

فيالبوليسمنرجلانواستعد،الرهائنوتحريرالمبنىاقتحامخطةفيهتجري

ليخدعبالسذاجةيكنلمعيسىولكنطهاد،زي

،03.15الساعةميونيخفيمصروفدالساداتسحب،مثيرآخرتطوروفي

بإطلاقجديذااقتراخاعيسىرفضبعدماحتىمظلقانفقاالمفاوضاتودخلت

وأشهرينوخلال،عربيةأرضإلىنقلهميتمألمانمحلهمويحلالرهائنسراح

بضماناتفلسطينياسجيناخمسيق،كتابيتعهدبدونإسرائيلتطلقثلاثة

دولية

ألمانيامنمأموتاوخروتجاالدولاراتولييقالألمانعرض16الساعةوفي

!همعيسىوقال

!معنا(.!شرفاءلستم)أنتم-

وافقعندئذ.الرهائنموافقةبشر!القاهرةإلىسفرهمعلىالألمانوافقبعدها

ورأىوسؤا!همالرهائنلرؤيةالمبنىجينشرديتريشهانزدخولعلىعيسى

.العرضعلىوافقواأحياءتسعةالرجل

فيليبووك()تورستقمطارفيالرهائنلتحريرمعدةخطةهناككانت

إذا،ميونيخشماليكيلومتزا25بعدعلىالحربي7لا7!،5!معا!مكالامه

للتوجهبالرهائنالخروجلحظةكونوليبنت!ارعالمبنىفيتحريرهمخطةفشلت

إلىستقلهمالديالبوينجالطائرةبأنعيسىأخبرواالأساسهذاوعلىالمطار.إلى

332)001ميونغفيدالو!طفضيعة
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ميونيخ.بمطارالشديدالزحامبسبب،الحربيبالمطارالممرعلىتنتظرالقاهرة

لاالدي3الأخيوالضربةلإتمامالفدائييقعزلسوىذلكمنا!هدفيكنولم

الرهائنلإنقاذعسكريمطارفيإلاتتمأنيمكن

ميونيخمذبعة

،الاختطافعمليةلإنهاءكوماندوزفرقةإرسالبحثجرى،إسرائيلوفي

زاميوزيفيبدخولفقطوسمح.الإسرائيليةالفرقةدخولألمانيارفضتلكن

بتدخليسمحأندونالأزمةفييتحكموحدهالاتحاديالبوليسأنرأىالذي

فرقلاإسرائيلفي:بقولهالموسادرئيسفعلق.الخاصةفرقهإحدىأوالجيش

مختلففالأمرهناأما.وعسكريةبوليسيةعمليةبيق

عيسىصاحالمطار.فيللتنفيذجاهزةالخطةكانتمساخ03!91الساعةوفي

المضطربة،القلوبدقاتوسمعتالمطار،إلىالمبنىمغادرةيطلببعنف

وعبر،والإرهاقبالتوتروشحنواأضصابهمفقدوافدائييقبأيديوالقنابلفالمدافع

تحفزفيالرهائنيسوقون،ال-وحيةالطائراتناحيةاتجهواليوشنادرشارع

حتىأو!سيارةفراملفرقعةأو،بسيطخطأفمجرد،أنفاسهيحبسوالكل

وبعد.الرهائنطابورعلىويقضيالموقفيفجربأنكفيل،تشعلولاعةصوت

وعلى.مضاءةبقعةباتجاهتهبطالمطارفوقالمروحيةالطائراتكانتدقيقة13

البوينج.لوفتهانزاطائرةتقفكانتمتومائةبعد

عودته،وضندلفحصها،البوينجناحيةواتجهالمروحيةمنعيسىنزل

زجزاجيةحركةفيفجرىالنارعليهالبوليسأطلقعندما،المأساةبدأت

فأظلمالمبهرةالكشافاترفاقهأصابعندئذالمروحيةمنبالقربأرضتاوانبطح

المتبادلة.والرشاشاتالمدافعطلقاتبريقمنإلاالمطار

وكانت.المروحيةفيالبعضبعضهمإلىوالأرجلالأيديمقيدوالرهائنكان

تتفتت.وعظاما!الواءفييطيرولحمتسقطجثث،ومرعبةرهيبةالمعركة
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الفلسطينييق.لتعقبواقيةبدروعمزودينبرجالمصفحةسيارات)6(ودخلت

المروحيةالطائرةلتنفجربعيدايقفزوهوقنابلهاحدىفتيلعيسىنزعذلكعند

دقائق.بخمسالليلمنتصفبعدالوقتوكانالأولى

الرهائنوبداخلهاالأخرىالمروحيةتفجرتعندماالعروقفيالدماءتجمدت

الغدر،بنيوانرفاقهمنوأربعةعيسىوقتلالسعيو.نيوانجثثهمبقاياتأكل

بالمطار.المراقبةغرفةفيالمختبئزاميوأوصالوترتعدالرعبويعم

أبطالتضحيةأن،العمليةبطلسلامةحسنعليأعلن،بيووتوفي

يسمحولمإرادتهفرضاستطاعالفلسطيذيفالشعب،هباءتذهبلمميونيخ

الدولية.المحافلمنباستبعاده

لرياضييفيهااعتذرواالديالفدائييقوصيةالعالمصحفكلونشرت

.بعزمالقتالبمواصلةفلسطينثوارلكلالدعوةويوجهون،العالم

بهذاليبياوفازت.الخمسةالفدائييقجثثلنقلالعربيةالدولتسابقتلقد

سبتمبر12فيمهيبةعسكريةجنازةللشهداءأقيمتحيثالعظيمالشرف

إلىإضافة،القائمةبهمتطولووزراءالعربالسفراءكلخلفهمومنتى7291

.القليبيالشاذليالعربيةالجامعةعامأميق

كلفيالجدرانعلىوكتبتبل،الرسميالحدادالعربيةالبلادكلأعلنت

منيوما55بعد،7291أكتوبر92وفيالأسود(.أيلول)كلنا:العربيالوطن

طارتالتعقيدشديدةفدائيةعمليةفيألمانيةطائرةخطفتم،ميونيخحادث

مننجواالذينالثلاثةالفدائييقعنأفرجأنإلىمراتعدةوأوروباآسيابيق

ليبيا.فيالأبطالاستقبالأيفتااستقبلواحيث)1(ميونيخمذبحة

دوليةفضيعة

عاتقعلىالمسئوليةتلقيأنإسرائيلحكومةحاولت..ميونيخعمليةبعد

فدائيهجومأيمنأكثرإسرائيلهزتالديالكارثةهذهفيالألمانيةالسلطات

)حراسمنالثانيبالجزءصورهموجاءت.الديناريالقادروعبد،اللهعبدوصير،م!عودإبراهيم:هم1()

)385(.عفحة(ا!هيكل
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المدينةعلىوالحراسةالأمنتدابيونقصهوالمذبحةسبببأنرادعت..سابق

ميونيخفيالرياضية

شهدفقد.4ذلكمنأبعدكانتالسياسيينالمحلليقورؤيةالتقاريرأنإلا

علىتقعكانتالأساسيةالمسئوليةأن.ذلكبعدإسرائيلفيهمبما..الجميع

البعثةصاحبواالذينالإسرائيليونالأمنوأفراد4.الإسرائيليةالمخابراتعاتق

الأمنلجهازنكراءهزيمةالبعثةمبنىإلىالفدائييقدخولوكان(.الرياضية

خطيؤا.أمنياوفنتلآالإسرائيلي

نأالخاطنالمخابراتجهازتقويمفييكمنالفشلهذافيالأساسكانلقد

هذهفيخرجقدالفدائيةالمنظماتوبيقالإسرائيليالأمنجهازبينالصراع

والمكائدالعقولبيقتصارعاوأصبح..القوةإطارعنالمرحلة

جديدةأساليبلاستنباطعقو)همفيهالفدائيونيجهدالذيالوقتففي

الفدائيينقيامإمكانفيمسبقاالإسرائيليالأمنجهازيفكرلم.إسرائيللضرب

لمخابراتإنذاراتعطىأنالمفروضمنكانالديالسابقةالمؤتنراتبرغم..بذلك

الخارجيةالجبهاتشتىعلىتحاربالفلسطينيةالعقولأنإسرائيل

وإرهاقهاإسرائيلمصالحلضربوتنتهجهاإلاوسيلةأيةتركولا،والداخلية

!!..واقتصادياوسياسياأمنيا

الحكومةعليهاأطلقتالدي،الأوليمبيةالألعابدورةتحولتهكذا

السبعالساعاتتحولتإذ.طويلكابوسإلى(،السلامألعاب)دورة،الألمانية

شاهدحيث،مسبوقةغيرإعلاميةمسابقةإلى،العميلةاستغرقتهاالديعشرة

عبر،المشاهدينمنالملاييقعشرات،الأوليمبيةالقريةأرضعلىالأحداث

وصلتحتى،الاختطافعمليةتطوراتبأولأولأتنقلكانتالديالشاشات

للفلسطنيين.الساحقوالنصر،للإسرائيلييقالمأساويةنهايتهاإلى

الأسود(،)أيلولقادةضدالحربإسرائيلبدأت،الحيقذلكومنذ

جولداالوزراءرئيسةاستدعتحيث،الأخرىالمسلحةالفلسطينيةوالتنظيمات

))..ميونمخ!الويمادفضيعة632
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الموسادورئيس)1(!ياريفأهارونالجنرالالإرهابلنتئونمستشارهامائيو

غيوالفلسطينيينمواجهةفيإسرائيلتفعلهماأنأمامهماوأعلنتزاميرتزيفي

وهكذاصيذا،الصيادنجعلأن)نريد:للقتالجديدةطرقوالمطلوبمجد،

أشرسبعدهالتبدأالأسود..(،أيلولغضبمننفسهاإسرائيلتحميأنيمكن

العالم.عواصمشتىفيالمتبادلةالاغتيالاتحروب

الخارجيةالضرباتأكبرشكلتنتائجها،أفرزتحسبماميونيخعمليةإن

إسرائيلتخدملمدوليةفضيحةإلىوتحولتاستخباراتها،ولأجهزدلإسرائيل

برغم،مواتبعدعليهاالأضواءوسلطتالفلسطينيةالقضيةخدمتمابقدر

وكذاالتحرير،منظمةقياداتمنالعديدذلكبعدطالتالديالاغتيالاتقائمة

!!..والأدبالثقافةسماءفيالفلسطينيةالأسماءأشهر

الجيثىفيخدم.ألرتهمع3591عامفلسطينإلىوهاجر0291عامروصافيولد:ياريفأهارون)1(

فيوحارب4791عامالصهيونيةااالاجانامنظمةأركانلرئيسساعذاعينثم191،4691منالبريطاني

عمكرياملحقاعينأنإلىالدفاعجيشفيوترقى،باريسفيالعلياالحرببمدرتدرس.الناصرةواحتل4891

فيرئاضهاتولىحتىالعسكريةالاستخباراتثعبةفيللعطوانتقلثانيةفلسطينإلىعادوكندا.أمريكافي

حربفيخدم.والعربالفلسطينيينفدالإرهابلةالعملياتمنللكثيروخطط7291سبتمبرحتى1/1/6491

8291عاملبنانكزوفيواثترك،القواتلفمل101الكيلومفاوضاتفيالإلرائيليالوفدرئيسوكان،7391

إلىفينقلونهالألممنصراخهيعلوعندماإلاأحديتذكره،منميا،منزويخامنزلهفيوبقىالأمراضحاجمتهئم

المستشفى.

))..ميونغفىالمودطدفنميحة
237

http://www.al-maktabeh.com



ألكتالتي..الرعددصفمهع!+! عمليه

!!..حدادوديح!عي-!!،!6

القدسباستثنا،فلسطينكلعليناعرفمقلو11111111111111111111111111111111111111111111

باستثنا،كاملةفلسطينعليناعرفمتولو..نرفض

نقبل.لقحيفا

كلعليناعرفهتإنأقبللا..صفداسمهابلديماأنا

عليناعرفمتإذاوأرفضها.صفدهباستثناءفلسطين

مععرفمتإذاوأوفميها..بيتيمنهاواستثنىصفدمع

!01.واحديثمبرمنهاواستثنىوبيتيصفد

.حداديعؤ.د
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حدادوديحأسطوصوة

!!.ا(إيعنتيبعملية

الدي.،الناجحةالقليلةالإسرائيليةالمخابراتعملياتاشهرإحدىإنها

عمليةوباتت،.العالميةالاستخباراتأجهزةبيقخارقةشهرةإلىأوصلتها

فيبارزةعلامة-الرعدقصفاسمالإسرائيليونعليهاأطلقالدي-عنتيبي

رغموالتنفيذ..،.التخطيطاستواتيجيةحيثمنالإسرائيليةالمخابراتتاريخ

الفلسطينيةللمنظماتالتصديمجالفي)هاتعرضتالديالعديدةالإخفاقات

إسرائيليعملإلىفشيناشيناتحولتالرعدقصفعمليةأنإلا،وعملياتها.

بيقالمتأزمةوالعلاقات،وأوغندا.إسرائيلبيقالمسافةبعدبسببوذلك..خارق

العمليةلإنجاحبدقةالمحسوبةوالمغامرة..الدولتين

وديععلىالتعرفبنايجدر..عنتيبيعمليةتفاصيلفينخوضأنوقبل

لجأتالمولدفلسطيذيفهوومصالحها..إسرائيلضدالثوريونشاطهحداد

تعرفأيضاوهناك..هناكالأمريكيةالجامعةفيالطبودرسلبنانإلىأسرته

أنهماحتىقويةبعلاقةمقاوارتبطافتصادقا،حبش..جورجالدراسةبزميل

فيأيقنافتزاملافلسطيققضيةشغلتهماثم..عمانفيطبيةعياددمقاافتتحا

لتحريرالشعبيةالجبهةفيالعملياترئيسحدادوريعوكان،المسلحالجهاد

حبش.يرأسهاالديفلسطيق

فكتوريا.لبحيرةمباشرةالثماليالثاحلعلىوتقع..الرئيميأوغندامطاربهايوجدمنطقة:عنتيبي)1(

025؟عنيزيدبماالأوغنديةالمناطقوأضلبكالعاصمةوترتفعكعلومترا..25بنحوالعاصمةكمبالاعنوتبعد

ومطار..بالمياهالنيل:مدالديالبحيراتأكبروأهممنفيكتوريابحيرةوتعدالبحر..سحمشوىعنمترا

جانبإلىالعمكريةالميجطائراتبهترابضحيث..نفمهالوقتفيوع!كريمدنيكمطاريعملبعنتيب

المدنية.الطائرات

)01.حدادوديعبكتأالتي..الرعدتصفعم!ية
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وديعفقاد.للجبهةتفككوحدثسوريافيحبشاعتقل6891نوفمبووفي

عمانالعاصمةإلىسجنهمنوأخرجهلهجريئةإنقاذعمليةحداد

الطائراتخطفأسلوبمنحدادوديعاتخذحبشصديقهءوبالتعاون

بينهامنكانجريئةاختطافعملياتالمنطلقهذامنوقادللجهاد..طريقا

روزيجورجالكاتبوصفهاواحد..يومفيطائراتعدةوتدميواختطافعملية

الحرببعدمافتوةفيحدثأهمبأنها()1(الدوليالإرهاب)قاموسكتابهفي

وأجبوها)2(عالميةطيوانلشركاتطائراتثا،ثاختطفإذ..الثانيةالعالمية

إجلاءبعدجميعهافجرتحيثبالأردنالزرقاءفيمهجوربمطارا!هبو!على

الطائرةأما.االقاهرةمطارأرضعلىالرابعةالطائرةفجرتبينما4ركابها.

اختطافها.محاولةفشلتفقدالإسرائيليةالعاللشركةوكانتالخامسة

فلامجيولةصورتهوبقيت..عالميةشهرةحدادوديعنالالشديدةولجرأته

أجهزةمنوآخرجهازبيقصورتهاختلفت!!ذاحقيقيا.شكلالهيعرفأحد

لذلكتوثيقهايمكنلهواحدةصورةعلىالاتفاقيتمولم..العالميةالمخابرات

وجهبلارجلأحياتهطوالحدادوديعظل

حبشىتقرببعدماحبشرفيقهعنحدادانشق7491عاممنتحفوفي

ولاوالتوويا!!ادئةالعملياتيحبذكانعرفاتولأن..عرفاتياسرمنكثيؤا

)القيادةعليهاأطلقالديالمستقلةجبهتهحدادأسس،حبثىأسلوبيشجع

،بمقتضاهالدولبعضمنكبيرتمويلعلىوحصل(الشعبيةللجبهةالخاصة

منه.49صفيعبارتهوجاءت.8791عامنيويوركفيصدرالكتاب)1(

..الفل!طينيةالقواتلفربجيثهأطلقإذلريعا.حمينالملكردوكان0791سبتمبرفيذنككان)2(

الزعيموتدخلالأسود(.)أيلولبذلكبعدضرففيماالمقاتلينمنآلاففيهاقتلعنيفةمواجهاتوقامت

القمةفيشاركتالديالعربيةالدولوفودودعبعدمازلكبعدومات..الأزمةلإنهاءالناعرعبدجمالالراحل

.الأردنفيالفلسطينيينلمأساةحدلوضعبالقاهرةالعربية
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العنف.تقديسفيعقيدتهعلىمحافظاالجهاد.(فيبمبادئهمتمسكاظل

السريللعملوعنت!قه

كبيواعددالجبهتهضمحيث.وعدنبغدادفيلععلياتهقاعدذحدادأقام

رحبوامختلفةجنسياتمنشبابإلىإضافة.المتحمسالفلسطيذيالشبابمن

دولفيالمخابراتأجهزةأعتىتطاردهالذيالأسطورةالرجلمعبالعمل

يلتفتأندونالقاراتبيقوهناكهنايتنقل..كالشبحكانلكنه.،العال!

3القيادقامتمنذفقطونصفسنةمدىوعلىأحد.(بوجودهيحمىأو.إليه

الأرضيةالكرةعلىالمنظماتكأنشطالجبهةظهرت.،الشعبيةللجبهةالخاصة

زعزعتالديالمذهلةالناجحةالعملياتبعشراتقامتحيثخيالأ.وأوسعها

عنعجزتبشكلالاحتلالدولةكبوياتوأذلت.مواجهتها.علىإسرائيلقدرة

تحمله.

الجبهة.فيالقياداتبتوتيبحدادسارع7791عامحلولمع،لكن

اكتشففقد..بعدهمنالجهادلمواصلةالثانيالجيلمنعناصرهاوتدريب

بعدلهوتبيق..يدريأندونجسدهتخللالذيبالسرطانمصابأنهالرجل

تفاقمت7891عامأوائلوفيالشفاء..فيلهأولولاخطيوةحالتهأنالتحاليل

حداد)1(مات7891مارسمن28وفي..الشرقيةألمانياإلىعدنفغادرحالته

برليقمستشفياتبأحد

رئيسلمكتب7891ينايرفيلهزياردبعدغريبةمرضيةبأعراضأصيبحيثمسموقا،ماتأنهتردد)1(

أحيانا.دموياالتقيؤوكانالمشمرالقئمعالثديدالمعويالألممننوباتتصيبهكانتإذ،العراقيةالخابرات

وبرغم.بممرعةالتدهورفيصحتهوبدأتهناكعلاتجهوفثلالجزائرإلىفسافر،القرحةأن!رجحوابغدادأطباء

وفثلتمارسبدايةفي()الترقيةبألمانياللعلاجتسفيرهتم،إلرانيلفيالوقتذلكفي)1(رقمالمطلوبأنه

وأنلتسميمهكافياكانالعراقيالمشولبمكتبالثايمنكوتجاشربأنهوقيلأيا!بعدوماتمعهالعلاجات

تسميمه،تولىالجزائرفيطبيباأنأيفارقيل.الغربمنوالتقربأمريكامعللتصالحصداممنمحاولةكانقتله

وقال.لقتلهكافيةكانتم!سئوللمكتبالمجاوردالانتظارغرفةفيمركزةلإثعاعاتتعرضأنهأيفاوتردد

أمذيجهازمعبالترتيببالممقتلتهالموسادأنأخرىروايةوذهبتممموقا،ماتحدادإنسجنهفيكارلوس

(حلقاتعدة-1002سبتمبر3في105العدد-الولط)مجلةعربي
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الاءصدقاءانقلاب

كانتعندما.،بالذات7491سبتمبوأولإلى.الخلفإلىقليا،ولنرجع

نقطةإلىتحولتبعدماخاصةحداد.اعنتبحثالسوفييتيةالاستخبارات

موسكوكانتالفتوةتلكففي.،الجنسياتمتعددةثوريةلمجموعاتاجتذاب

بينهمامثازا)الإرهاب(ملفوكان..واشنطنمعالانفراجرحلةبدأتقد

ضدنلحكومةالسوفييتيةالمخابراترئيسأندروبوفيوريوأبدى(ومطروخا.

معالأمرحدادوناقشموسكو..فيحدادلقاءفيرغبته(الديمقراطية)اليمن

.الدعوةتلبيةالقراروكانبهالصحيطين

كبوىبدولةثوريةتحررحركةعلاقةموسكوححدادجبهةعلاقةكانت

ومع..العال!فيالدائرالنزاعمستوىعلىنفسهالخندقفيأيضاهيتعتبر

كان.الإرهاببممارسةالفلسطينيةالمقاومةإلىالموجهةالاتهاماتتصاعد

وتسليحيا.سياسيا..والعربيالفلسطيذيللحقمؤيذايقفالسوفييديالاتحاد

حدادلهوقالبأندروبوفوالتقىموسكوحدادزار7491سبتمبرأواخروفي

صراحة:

نحسبنحنآخر..طرفأيمنإنسانيةأكثرنحن..إرهابييقلسنا)إننا

فيالحق)همأيقتاشعبناأطفاللكن(02الطائراتخطف)عندالأطفالحساب

..بالنفالإلاالحلنرىولا..المعاناةدائرةمنوالخروجالحياة

حرببأننؤمنوالآن..ننجحفلمالكلاسيكيةالحروبكعربجربنالقد

هذهأنأنكرلاوأناهدفنا..إلىتوصلناأنيمكنالديهيالأمدالطويلةالشعب

بنسبةنظيفةحروبهناكفليستأبرياء..سقو!فيأحياتاتتسببقدالحرب

المائة.فيمائة

..منهالمائةفي09حواليإلىتصلبنسبةمعسكرالإسرائيليالمجتمعإنثم

مجتمع.الجيشفيبوحدتهواحدكليلتحقالاستنفارإعلانفورأنهوالدليل

ونجاهدنجاهدسنظل..ذلكوعلى.(بالمفاوضاتإقناعهيمكنلاالنوعهذامن
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وسياسةالأمدالطويلةالشعبحربهووخطنامواقفنا..هيهذه..نرهقهحتى

الدمبفقرالقويالإسرائيليالجسمإصابةإلىستؤدقيالديالاستنزاف

والانييالأ.

خاصةومسدساترشاثاتعلىاشتملتالديبمطالبهقائمةحدادوعرفس

البحرفيبعدفيماكاملةالجبهةتسلمتها..متعددةوتقنياتومؤقتاتوذخائر

.عدنقبالة

فقد4ضاضبا.بيووتحدادغادر.7691أبريلتقريبا.بعاميقبعدها

إلىالفلسطينيةالمنظماتلتحولمؤيذايكنولما.هناكالأهليةالحرباشتعلت

الحربفتستغرقها.(فيهومحصورةلبنانفيمنتشرةعلنيةجيوشمجموعة

السورييق.مععسكريةمواجهاتفيوتدخل

عددعنالإفراجبهدفجديدةطائر؟اختطاففيحدادوديعفكرعدنوفي

معحميمةعلاقاتتربطهحيثالصومالإلىوطارا.إسرائيلفيالمعتقليقمن

بلقاءنصحهالذيبريعلىالفكرةطرحمقديشيووفي..بريسيادالرئيس

كثيوةمشاكللديهأميقعيديأنإلىمنتيرا..أميقعيديالأوغنديالرئيس

حدادوأرسل..الطائرةباستقبالكثيزايرحبوقدوإسرائيلالأوربييقمع

الحالفياستعدادهفأبدىكمبالا.فيأميقعيديللقاءالجثةضخميرجليق

حدادوديعملاحمإحدىبلادهتستضيفبأنورحب

لتنفيذالاستعداداتتسارعتالطائرةلاقتيادآمنمكانعلىالعثوروبعد

وشابين)1(..ماينهوف-بادرمنظمةمنبألمانيينالاستعانةوتم..العملية

الطيوانحركةجداولفيالبحثوبعد2الجبهةأعضاءمنفلسطينيين

هووزعيمهاأ،ربافيعديدةإرهابيةبأعمالوقامت..المتطرفالاحمرالجيشإلىتنتهي:بادرمنظمة)1(

،فرانكفورتفيكتبناثروهو،بوزهفنيفريد،المثابينأحدوكان7791(-)4391بادرأندرياسالألاني

فيأما.العمليةمنالأولىالمرحلةفيالاختطاففريققادالذيوهو..الجريئةوعملياتهحدارلوديععاشقا

العملية.قياددمناككانآخرفتولىعنتيإي

الفلسطينيةللقضيةوالمتحم!ةأيضا..بادرمنظمةعغوانإحدى..سجمانإنجريدفكانتالثانيةالألانيةأما
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رقمالرحلة،الضخمةالفرنسيةالإيرباصالطائرةعلىالاختياروقعا.العالمية

إلىثمأثينا..إلىأبيبتلمن7691يونيه26ظيرقبلستقلعالدي913

باريس

بالدرجةتذكرتيقوحجزاأثيناإلىالألمانيينسافرإذا.ببواعةالأدواررتبت

فقدالعربييقالشابيقأماا.باريسإلىأبيبتلمنالقادمةالإيرباصعلىالأولى

أثينا.إلىسنغافورةطيوانشركةعلىالسياحيةبالدرجةتذكرتيقحجزا

كاليبوم!مدساتيحملونالأربعةوكاننفسها..الطائرةعلىباريسإلىليتابعا

القنابلمنوعددااليدويةالمشغولاتبعضأيديهموبحقائب..مم65.7

.والمتفجرات

فيالجبهة)رجلبوفييهأنطوني!وبرفقتهأوغنداإلىطارفقدحدادوديعأما

بشككوعومل،لحداد.حازاالاستقبالكانكمبالاالعاصمةوفي(الإكوادودأ.

كانإذا.عاليةكفاءةوذاتقويةفلسطينيةمنظمةزعيمكونهءيتناسبلائق

الفلسطينييقجانبإلىويقف..ا!هوسحدإلىبعملياتهمعجباأميقعيدي

قامعندماساعدوهمنذللإسرائيلييقمقرنجاصديقاكانبعدماعلذيبشكل

تزويدهرفضواحيقفجأةعليهمانقلبلكنه.السلطةوتولى7191عامبانقلابه

دخل..والمالبالسلاحالقذافيأمدهولماتنزانيا..ليحارباللازمبالسلاح

الدبلوماسيةعلاقاتهأميقعيديوقطع..الليبييقمعأوغنداالفلسطينيون

لحدادوسمح..للفلسطينييقكمبالافيإسرائيلسفارةوأعطىبل(.بإسرائيل

الخاصحرسهفيبالفلسطينييقواستعانأوغندا..فيمكتبلجبهتهتكونبأن

الحربيةطائراتهقيادةوفي

وفماتوالمفاالرهافئ

الفرنسيةالطائرةهبطتفقد..يرامماخيوعلىالأموركانتأثيناوفي

وفيجديدا..راكبا52إليهاوصعد.(البونابمحسبأبيبتلمنالقادمة
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دقائقثمانيةوبعد.،باريسإلىطريقهافيالطائرةأقلعتظهراعشرةالثانية

حزايمومديقتهالألمانيئالشابفك.كورنثةخليجفوقتطيوكانتعندما

اليدفيبالقنابلأمسكابينمايدفيبمسدسيهماوقفزاالأولىالدرجةفيمقعديهما

كابينةمنالطيارمساعدخرجرعباالراكباتإحدلىصرختوعندما..اليسرى

فيصوتهليجئخلفهودخلالداخلإلىالألمانيفدفعهالأمر..لاستطلاعالقيادة

الإنجليزيةباللغةالداخليالميكروفون

..الطائرةعلىاستوليناوقد.،الشعبيةللجبهةالخاصةالقيادةمن-)نحن

.(يرامماعلىسيكونشيءكلبأننعدكما!هدوءوبالتزامكم

بمسدسيهما.الفلسطينييقالشابينالحالفيقفزالسياحيةالدرجةوفي

جمعتمحيث..المذعورينالركابعلىالسيطرةفيالألمانيةالفتاةمعوتعاونا

الذاتيوالتفتيشالسفرجوازاتاستلامبعدالطائرةبمؤخرةالدرجتيقركاب

ستائرإسدالبعدرءوسهمخلفأيديهمبرفعالركابأمرواثم،.راكبلكل

بهم.يتجهواأينإلىيعرفوالالكيكلها.الطائرةنوافذ

السيداتإحدىوإنزال،بالوقود.للتزودبنغازيفيأولاالطائردهبطت

عنتيديمطارفي!هامخططهوكمالتستقرجديدمنوطارت..الحوامل

للركابالألمانيسمح)الشكلية(المفاوضاتمنطويلةساعاتوبعد،بأوغندا.

.المفتوحالخلفيالبابمنالاقتواببعدمالتنبيةمع..الطائرةداخلبالتجول

وبعدماالمطار..مبنىعنبعيذاالممرعلىتقفالطائرةكانتالأثناءتلكفي

ببطالممرعلىالطائرةتحركت..الركاببنزولالأوغنديةالسلطاتسمحت

قديممبنىإلىاقتيدواحيثالركابونزلالأبوابوفتحت(.المبنىباتجاه

والقاذوراتبالأتربةالمليئةالعنابربإحدىوتجمعوامهجور

ببذتهالركابعنبوإلىودخلالمطار..إلىأميقعيديوصلالمساءوقرب

بفخروقالونياشينهالخضراء
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بمجهودقمتلقد،.الدولةرئيسداداأميقعيديدكتورمارشالالفيلد)أنا

وبعد..الأذىمننوعأيأحدكميصيبألاولأجل..أجلكممنخارق

أكونأنويسعدني..بسلامالطائرةغادرتمالآنأنتمهاجذاشاقةمفاوضات

والصحةالخيوبكلأوطانكمإلىتطيوونحتىشخصيةمسئوليةعنكممسئولا

.(.لسلامةوا

في)1(رهائنأنهملحظتئذيعلمونكانواوما..الأوغنديللرئيسالركابصفق

مؤقتيق.ضيوفلاأوغندا

لتسهيلمكانمنأكثرفيالرهائنتوزيعيتمأنحدادوديعرأيكان

حرصأميقعيديأنإلا..للمكانالأمنيةالناحيةودرست..عليهمالسيطرة

عنبرأنبدعوىحدادفكرةورفض..المتخذةللإجراءاتارتياحهتأكيدعلى

السيطرةحيثمنالمناسبالمكانهوالرهائنفيهاحتجزالذيالقديمالبضائع

الاستواتيجي.والموقعالأمنية

معجذاثقيلةبدتالمفاوضاتأنإلاتماقا.4ناجحةالععليةكانتلقد

من53عنالإفراجفيانحصرتإذ..الخاطفيقمطالببخصوصالإسرائيلييق

وتولى..الغربيةألمانياسجونفي13والإسرائيليةالسجونفيمنهم04،زملائهم

..الرسميالمتحدثهووكانالمختطفيق..مطالبقراءةأوغندافيالصومالسفيو

باريسإلىنقلتهموطفلأ..امرأة47سراحإطلاقمنيونيه03فيتمكنوالذي

وديعرجالحددهاالديالمهلةوكانتكينيا..منجاءتفرانسلإيرطائرة

الرهائنبقثلالقيامفسيتموإلا7691..يوليوانهارمنتصفعندتنتهيحداد

الآخر.تلوواحذا

مذاكراته:فيبيريزشيمونالإسرائيليالدفاعوزيريقول

رعائلاتهم.الدفاعجيضجنرالاتمنبعضهم!إلرائيليا77بينهم.رهينة241عددهمكان)1(
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وزارياجتماعخلالالقدسإلىالاختطافعنالأولالتقريرإوصل

إشارةتهيلا(،)إيلانالعقيد،العسكريمساعديسلمذيعندما،أسبوعي

913رقمالفرنسيةالجويةالرحلةطائرةاختطافتمالقد:عجلةعلىكتبت

أثينا.فيقصيوتوقفبعدباهـيسفيأورليمطارإلىغوريونبنمطارمنالمغادرة

إسحاقالوزراءرئيسأطلعث(.الغايةمجهولةالجو،فيتسبحالآنوالطائرة

الخارجية-المعنيينللوزراءعاجلاجتماععقدوقررهدوء،بكلبالأمررابين

والنقل.والدفاع

سنساعدهمفإننا،جوريونبنمطارفيا)هبو!حاولوالوالمختطفيقأنوقررنا

مظليينوحدةباستخدامالطائرةمهاجمةإلىنسعىثمالفعلذلكعلى

في)سابينا(بلجيكيةطائرةأختطفتعندمافعلناهاالديالطريقةوهي،هجومية

رجالثيابالتوشحيقلجنودنا،تسنىالحادثذلك)وفي7291.عاممايو

المراقبة.برجمعمستمرةالمفاوضاتبينماالطائرةمنالاقترابالمطار،صيانة

ضلىوتغلبواالخاطفيقالرجليقفقتلواالطائر3متنإلىقفزواغرةحينوعلى

فيكنتالغرباء.المائةالمسافرينمنشخصيقسوىبأذىيصبولم،المرأتيئ

،الدفاعوزير،دايانموشىبجانبأعمل،النقلوزيربصفدي،وقتهاالمطار

والاستعداد(.المفاوضاتمنطويلةليلةأبان

الهجو!رخطة

الخطوططائرةإنيقولآخرتقريروصل00.21الساعة)وفيبيويزويكمل

إلىهناكمنوأقلعتليبيا،،بنغازيفيبالوقودتزودتقدالفرنسيةالجوية

،السودان،الخرطومفوقتحلقالطائرةكانت00.1الساعةوفي.مجهولةجهة

صوباتجهتوإنحتىالطائرةأنوخمنثبا!!بوط.!هائأذنل!حيث

فوطدثإلينا؟لتنتهيساعاتثلاثأوساعتيقبيقماإلىفستحتاج،إسرائيل

تتأهبكانتالديالخاصة3الوحدزيارةفيالوقتمنالانتفاععلىالعزم
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القائدالضابط،آدم)كوتي(العميدمعجيببسيارةانطلقث.الطائرةلمداهمة

3.الوحدتجمعنقطةإلى،الأركانهيئةفيالعملياتلقسم

لقد.الوسامةحدوسيماحديتا،المعيقالعمليةقائد،نيتانياهع)يونيوقف

طويل.بوقتالصفوة)!ذهقائذاتعيينهقبلعنهسمعت

حلقتقدالمخطوفةالطائرةأنأعلموناحيث00.4الساعةفيالمطارالىعدنا

فكتوريا.بحيوةشواطئعلى،أوغندا،عنتيديفيوهبطتالخرطوممنجنوتجا

إسرائيل.إلىمقبلةغيوأنهاالجليمنفكان

معلوماتإلىالماسةالحاجةفي،ليتراءتكما،الأفدحمعضلتناكانت

مضطرونأنناقائلأالحواررابيقاستهل.والتصديقبالثقةجديرةاستخباراتية

لمطالبالاستجابةأخرى)وبعبارةالتفاوضإلىالأخرىالخياراتغيابظلفي

سنحافظبأنناحديثهواصلثمالسجناء(.الإرهابييقعنالإفراجفيالخاطفيق

تستسلم.لنإسرائيلوأنمسؤولةفرنسابأنموقفناعلىظاهريا

لمناقشةأخرىمرةالوزاريةاللجنةاجتمعتالليلةتلكمنمتأخروقتوفي

إرهابياأربعينسبيلإخلاءالمطالبهذهاشتملتلقدالخاطفيئ.مطالب

سويسرامنكلفيوواحدألمانيافيوأربعةكينيافيوستةإسرائيلفيمسجونيق

القبضتمالحقيقة)فيالستةاحتجازحتىالكينيوننفىجانبهممنوفرنسا.

مطارفيإسرائيليةنفاثةطائرةعلىالنيوانإطلاقمحاولتهمعندعليهم

لتسليمتأهبهممدىعنالشكوساورنيواضخا،بياناالألمانيعلنولمنيووبي(.

للإفراجاستعدادهاإسرائيلتعلنأنرابيقحمت،ذلكوء.المدانينالإرهابييق

السجناء.عن

نملكلاأننافقلتومتحفظا،حذزاالبقاء،الدفاعوزيربصفديعليئتوجب

هذامثلتقديمنستطيعولن.جوانبهكلفيالملائمالععليالاقتواحالآنحتى

أعلمحتى،هذاالوزاريالاجتماعانتهىإنوما.دقيقفحصبعدإلاالاقتراح
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بديلةعسكريةعملياتتخطيطفيفورابالعملللشروعآدمكوتيرسمياغور

.عديدة

نأيعلمونالذينالإسرائيليينعلىوللضغطالمهلةلتمديدالوسطاءتدخل

منومزيد..الطائراتاختطافعملياتتنتجيعمعناهللمطالبالاستجابة

أمنها.(.وتؤرقالداخلمنإسرائيلتشلالديالمتأزمةالعمليات

وجوهعلت.الخاطفيقعلىمتزايدةوضغوط،.وشاقةمرهقةمفاوضاتوبعد

يصيحوهوالعنبوالفرنسيالسفيراقتحمعندماالفرحابتساماتالرهائن

التفاوضتقبلإسرائيل-

احتلبينما(.أخرىوجنسياتالفرنسيينمنرهينةمائةسراحوأطلق

علىوانكبوا..بعددهمقياستاجذاواسغابداالذيالعنبرالإسرائيليونالرهائن

تفاؤلفيويتعانقونفرحفييتصايحونوهمالموزأصابعالتهام

الساعةفيالمطارإلىأميقعيديوصل7691يوليو2الجمعةيوموفي

الوقت.تضيعإسرائيلأنالمصورينعدساتأماموصرحصباخا.،السابعة

أزمةلتنتهيالفورعلىلديهاالفلسطينييقالمسجونيقسراحتطلقأنويجب

الرهائن

اجتعاعاتيرأسحيثموريتانياإلىطريقهفيأنهأميقعيديوأضاف

منوسيحارب..هناكالرهائنمسألةسيناقشوأنه(.الإفريقيةالدولمنظمة

أيفتا.عليهاماإسرائيلتفعلأنبشرط،.الإسرائيلييقسراحإطلاقأجل

الوزراءلعجلساجتماغاالوزراءرئيسرابيقإسحقترأسإسرائيلوفي

أجهزةرؤسا*الدفاعوزيربيويزشيمونجانبإلىيضمالذيالمصغر

أيفتا.الاستخبارات

والمغايرة..الخاطفيقلمطالبالاستجابةترىالديالمختلفةالآراءتباينومع

وتما.والاقتراحاتالآراءلكلرابيقاستمع..بشدةذلكتعارضالذي)ها
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وأمام..والنتائجالخسائركانتمهماالرهائنتحريروهونهائيحلإلىالتوصل

الرعد(.)قصفعمليةعلىهـابيقوافقالمخابراتورؤساءالقادةإصرار

لذلك.عنتيبيمطاربناءفياشتوكتقدالإسرائيليةالشركاتإحدىكانت

الفرنسييقالرهائنمنوعرفللمطار..ا!!ندسيةاللوحاتتوافرتفقد

القواتمنالحراسعددوأن،12)1(8بينالمختطفينضددأنالمحررين

وتمكنا.والمسدساتبالرشاشاتمزودينفردالمائةحدودفيالأوغندية

فيالعسكريللزيتمامامماثلةعسكريةملابستجهيزمنالإسرائيليون

الرئاسيةالشاراتبذاتسوداءمرسيدسسياراتبعدذالاستعانةوكذا(أوغندا.

الأوغندية.

وكينياإثيوبياوافقتبعدمالكن(.البدايةفيمستحيلةتبدوالخطةكانت

قبل)2(الثانيةللمرةالطائراتتمويلمشكلةحلتمالإسرائيلييقمساعدةعلى

أوغندا.إلىالومول

يوليو3السبتيومعنهـذكراتهفييقولحيثبيريزإلىونعود

المحمولالتمرينإنقائلأالليلمنتصفبعدالأركانهيئةرئيس)هاتفذي

السبت.أمسيةمنللعمليةثابتموعدتحديدالآنويريدبالنجاحتكللقدجؤا

شرمإلىوالرجالالطائراتيرسلكيمذيتفويفتاأرادالتحديد،وجهوعلى

الظهربعدهناكمنالإقلاعوقتفيانطلاقهمنقطةستكونالدي،الشيخ

السبت.

ذلك.علىوافقت

!!أوغندا..فيفلسطينلتحريرالخامةللجبهةتابعةأخرىعناصرالأربعةالمختطفينإلىانضمت)1(

الطائراتبأنتقولذلكبعدأنباءظهرتلكنالجومنالأحمرالبحرفوقيتمأنلهتحددالأولالتمويل)2(

دونأثيوبياإلىيميفاانحرفتثمالأحمرالبحرفوقمستقيممسارفيحلقتعنتيإيعمليةنفذتالذيالإسرائيلبة

.يعنتيبفيهبطتحتىتوقف
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تخطيطفيالمساهميتىالضبا!وكباربالقادةأخرففينةالتقيثالصباحوفي

قال.فمرحلةمرحلةيتصفحهاأنجورمنشطلبثعليها.والسيطردالعملية

جور:

قبلالساعةونصفساعتينفيتقلعهيركليزطائراتأربعهنالكستكون

فيالأولىالطائرةوستتوقف23..ر.الساعةفيعنتيبيفوقوتحلقالليلحلول

محملة،الرئاسيةالمرسيدسوسياراتجيبسياراتعدةوسئفريخالمدرجنهاية

النهائيةالقديمةالبنايةصوبفوزاالسياراتهذهستتقدم.المتأهبيقبالجنود

محتجزونالإسرائيلييقالرهائنأنال!حررينالمسافرينمنعرفناوكماحيث

فيها.

بينقليلزمذيبفاصلالأخرىالثلاثالطائراتستهبطسبعدقائقوبعد

نزلتالديالمقاتلةالقوةيدعلىالأرضعلىمحميةوستكونوالأخرىالواحدة

استخدامهايمكنمدرعةسياراتالطائراتهذهمنوستنزل.الأولىالطائرةمن

،وحدة،طبيافريقاأيفتاوستجلب.الأوضندييقالجنودلمقاتلة(الضرورة)عند

ستصطفووقتئذ.الطائرةركوبعلىومساعدتهمبالرهائنالاعتناءهدفها

الطائراتوستدرج.وتقلعالرهائنلتحملالنهائيةالبنايةبمحاذاةالأولىالطائرة

.الإقلاعقبيلوالمركباتبالجنودلتتحملالنهائيةالجديدةالبنايةإلىالأخريات

.(الطائراتمتقعلىضروريطبيعلاجأيوسينجز

التنازيأالعد

الإسرائيليالدفاعوزيرويضيف

السابقاليومفيأجريتوالدي!هاصورةبأكملالأداءتجربةأنجور)ذكر

فإنوعليه.دقيقةوخمسيقخمسةاستغرقتقدالأرضعلىالكاملةللعملية

ساعة.غضونفيونخرجهناكسندخلفإننا،يرامماعلىسارتماإذاالأمور

الضحايا،منكبيرعددثمةكانأو،الأوغنديةالقواتمعناريقتالنشبولو
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الساعةقبلالأرضعلىالعمليةستنتهيحالأيةوعلى.أطولوقتافسنستغرق

بدت:مشجعةعنتيدفيمنالأخيوةالاستخباراتمعلوماتكانتلقد.؟2..

الخاطفيقأنللاعتقادسببثمةوليس،خاليةالفرنسيةالجويةالخطو!طائرد

اننهائية.القديمةالبنايةإلىالمفضيةالمداخلفخخواأولغعواقد

لركوبمتأهبيقالجنودكانحيث،العسكريالمطارإلىبالسيارةمضينا

".بالمائة"مائةالعمليةبأنليوأكدلمصافحدينيتانياهوا)يونيأقبل،الطائرة

الواسعةالطاثراتأبدانإلىيتسلقونوهمإليهموتطلعنااحتضناهم

الأوامرانطوتمستبنتر.هدوءعليناخيمالجو،فيالطائراتحلقتوعندما

بيدييغادروأن.مثاكلأءبتبوزلمماكاملراديويصمتعلىال!حافظةعلى

ستعملوالدي707،بوينغطائرةمتقعلىمنفررنحوعلىآدموكوتيبيليد

الأربعةالنقلطائراتعنكيلومتومائةبعدعلىوتبقى،وسيطرةقياددكعملية

.(.الأرضعلىتكونضندماالطائراتتلكفوقتحوموأنالجو،فيوهي

جوناثانفكانالكوماندوزفريققائدأما.شومروندانييلالعمليةقيادةتولى

نتانياهو.

هبطتمساء..عشرةالحاديةالساعةوعند7691يوليومنالرابعفي

شبيهةمرسيدسسيارةمنهاونزلت..عنتيبيمطارفيالإسرائيليةالطائرات

ضباطاتقلأخرىمرسيدسسياراتوخلفهاأميقعيديالرئيسبسيارة

عسكريتانلاندروفرسيارتانبخلافاأيفتا.الأوغنديالجيشبثيابوجنوذا

أوغندية.شاراتتحملان

بأنحدادلوديعتأكد،عنتيبيمطارفيالإسرائيليةالطائراتهبوطعند

قدكانواالإسرائيليونلكنالأوغنديبالرئيسالاتصالفحاول..مؤامرةهناك

شيءكلكاندقائقوفي..الرهائنعنبوإلىووصلواالتليفونيةالاتصالاتعطلوا

جميقاوقتلوهم..للصوتالكاتمةبمسدساتهمالمختطفيقفاجأواإذ.انتهىقد
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قبلالطائراتبعضودمرواأيقتاالرهائنبعضضحيتهراحمباغتاشتباكفي

)1(.انصرافهم

فيناريبطلقنتانياهوجوناثانأصيبالطائرةإلىبالرهائنالعودةرحلةوفي

بيويزشيمونلناويحفالفور..علىوماتالمطارأسفلتعلىأسقطهظهره

قائلأ:المرهقةالضبابيةاللحظاتمذكراتهفيالإسرأئيليالدفاعوزير

لقد:المذياعيةلواقطنافيتصرصرالأولىالأصواتتناهتارأ3.الساعةفي

هادئبصوتشومروندانتحدثاأا؟.الساعة.بأمانالأولىالطائرةهبطت

متقطعة.أصواتتبعتهبعد".فيماسنخبوكمتيرامماعلىنتيء"كل:مقتضب

؟الطائرةمحركاتأم؟ناريةإطلاقاتأهي

هبطت.قدالأخرفالطائراتأنوتعذي)شيفل(،الرمزيةالكلمةا18ءا

تقريزاقريباستتسلمون.يرامماعلىنتيء.!كل:ثانيةنتومرونارا02

بدأ.قدا!هجومأنتعذيوالدي)فلسطيق(الكلمةكانتثمومنكاملأ.

جار.الرهائناخلاءانتعذيوالدي"جفرسون!"أار32

نقلواأنهماستنبطناهذاومن"جاليلا!".إلىكلهاالأمورانتقلتاأر33

الساعةفيبعدئذ،ولكن.تامةالأمورجميعبدت.الطائرةمتقإلىالرهائن

وحدة-شكيدهم""ميتةإلىأوليلإسعافاستغاثةفجأةسمعنا،ااإ05

الواضحمنهما؟فمن،ضحيتيقويعذي"اثنان"ايكاتيرنياهنالككاننيتانياهو.

.السؤالعلىنقدرلاأننا

مشخصة"!كارول"كلمةا!هوائيةموجاتناالتقطت،51.11في،دقيقةوبعد

.بالفرحأفئدتنانزت.الطائراتجميعوداخلإلىالعجلاتحركة

وألحقوا،15مبجوطاثرة.17ميجطائراتوثلاث،21ميجطائرتينعنتيبيمطارفيالإلرائيليونرصر)1(

أوغندياجنديا25العمليةفيوقتلبالطار،المراقبةوببرج،21الميجمنبطائرتينجسيمةأضرارا
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لقاتلتمثال

فيهوقالقصيربخطابأدلىوهناكجورمكتبفيتتدفقالشمبانياأخذت

والجندقي-أصيببأنهنعرفالذي-نيتانياهوجوناثانعنالنظربصرفأنه

جميعانقاذوتم.أخرىخسائرتتكبدلمالقوةأنالجليفمنالآخر!المظلي

وقد(،بلوخ)درراالسيدة،واحدةامرأةعداما،أذىدونمنمعافيقالرهائن

جميعولقى(قتلتقدأنهاذلكبعد)أعلنعنتيدي.فيمستشفىإلىأخذهاتم

حتفهم.،وألمانعربوهم،الخاطفين

يبكيوهوأصحابهرآدحيثا.عدنإلىحدادوديعطارالتالياليوموفي

.عنتيبيقيالقتلىرفاقه

أميقعيديرعونةلكن.انجحتقدتكتيكياالعمليةإنحدادقالبعدها

نقلعلىالبدايةمنوافققدكا!أنهفلو..الرهائنتحريرعلىساعدت

ستوضخالحالةتلكوفيهكذا..النهايةكانتلماالمطارعنبعيداالرهاتن

لمطالبه.إسرائيل

فاجأتقواتهالأنالمرةهذهإسرائيلانتصرتلقد:بقولهالنهايةويصف

نأدونالمطارفيومشت..الأوغنديالجيث!ثيابفيتنكرتوقدرجالنا

الكثيرتعلمناقدفنحنانهزمنا.4أنناذلكمعنىليسلكنأحد.(!!ميتعرض

أبذا.ذلكتكرارإسرائيلتستطيعولن

رئيسأن.ءالإسرائيليةأحرونوتيديعوتصحيفةنشرت8991مارسوفي

رسمياوعذانتانياهوبنياميقالوزراءلرئيسقدمالأوغنديةعنتيبيمدينة

قصفعمليةلذكرىتخليذاعالميسياحيمزارإلىالدوليعنتيإيمطاربتحويل

رئيسأنمضيفة،الأولىصفحاتهاصدرفيالخبرهذاالصحيفةونشرت،الرعد.

أقيمالذيالصديقةالمدنمؤتمرلحضورإسرائيليزورالذيعنتبيمدينة

وأنخاصةا.عنتيبيمدينةرئيسشكرالذيالوزراءبرئيسالتقىقد،بالقدس

))..حدادوديعأبكتلتيا..الرعدتصفعم!ية256
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فيقتلالذينتانياهولجوناثانتمثالبعملرسمياإسرائيلوعدتأوغندا

.الأوغنديالرئيسكبوياستيفانبيدخطياالوعدهذاوجاء..العملية

المشروعتكاليففيإسرائيلتشاركأنيومئذنتانياهوطلبوقدهذا

يمممحأنعلىدولار..ملاييقعشرةحواليإلىتكلفتهستصلالذيالأوغندي

للرسومطبقاللمكانالمناسبةالتصميماتبوضعالإسرائيلييقللمهندسيق

الإسرائيليةالدفاعوزارةبأرشيفوالمحفوظةبالمطارالخاصةوالخرائط

أدينت،إسرائيللجرأةالدوليالمجتمعأصابتالديالدهشةبرغم..لكن

الجويةأوغنداقوةوتفجيو،الأوغنديةالأجواءلاقتحامهاالصهيونيةالدولة

بهحظيتالذيالإعجاببحجمأبذاتكنلمالإدانةلكنجنودها.وقتل

!!..إسرائيل

1)..حدادوديعبكتأالتي..الرعدقصفعم!ية
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!!..!ولسرافي(هايدي)تهديدفضيعة

أنبرغ!..أعصابهافولاذيةمقواثقةكانت

..والدها..لديهاإنسانلأغلىموجقاكانالتهديد

ببلاس!تقدمتوعندما.تخوووتستسل!.أنأبتلكنها

فضائحالفورألثمهرعلىتفجرق..الألمانيةللشرطة

!001!لسراهأالموساد
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الموسادرئيساستقالة

واسعهاجيوركه)1(..بولالبرتوالألمانيالعالمابنةتلقت..6391مارسفي

الألمانية.لاهأ!مم93فرايبورجبمدينةالعائلةبيتفيتليفونيةمكالمة..هايدي

..رينيهوشقيقهاجدتهامعتعيشحيث

)2(ديكونريتشارديقول

معيعملكان..جوكليكفرانكأوتواسمهنمساويعالممنالمكالمةكانت

السببأنمع..حياتهعلىالخوفبحجةالعملتركثم،القاهرةفيوالدها

!ها..ععيلأيكونبأنأقنعتهالإسرائيليةالمخابراتأنهوكانالحقيقي

الكثير.لهودفعت

!هايديجوكليكقال

أسلحةصنععنيمتنعلمإذاوأسرتهوالدكضدسيتخذ،ماإجراء)إن-

إسرائيل(ضدتستخدممصرية

مدينةفي(الثلاثة)الملوككونيجيندرايفندققيمقابلتهمنهاطلب..ثم

.فرايبورججنوبيكيلومتزا55مسافةعلىتقعالدي،السوي!مريةكاها!5بازل

ثمةأن،الأحداثهذهترقبكانتالدي،الألمانيةالشرطةواعتقدت

خدمةفييعملجوكليكوأنخاصةاللقاء(،هذاوراءيكمنتهديد)عنصر

و)قدم..للنازيينلدودعدووهو..الألمانيالجيشفيسانجقاضابطاالموساد..وكان

،الإلكترونياتفيمتخحصعالموهو،جوركيبولالمحادر:منبالعديداءجاء:جيوركهبولالبرتو)1(

كانالذي،فوسلفيلهلمساعذاجيوركهوعمل.الألمانيأ-7()5الماروخصناعةفيثاركواالذينالعلماءوأحد

هتلر.إدولفالفوهررونائبالألانيالطيرانسلاحقائدلجورفينائئا

فيأ!لوبهخلالمنواضخاوبدا،المريةوعملياتهاالمولادعنكتانجاألفإنجليزيكاتب:ديكونريتثارد)2(

وهذا.العالميةالاشخباراتبأجهزةمقارنةتوصفلاوالتن،الخارقةالإلرائيليةللبطولاتتمجيدهالعرض

والحقائق.المفمونعنكثيزاينألى"اصطوريا+"خيالياثكلأالكتابماددعلىأضفىالجليا،نحياز

)001سوشراق(مايد!)تهديدفن!يعة
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أيفتا!همقدمكمامصر،فيالألمانالعلماءعنمعلوماتالإسرائيلييقإلىعامقبل

(.كوبالت-ستوونيتومقنبلةعندقيقةتفاصيل

مراقبة،بالمدينةسلطاتمنفرايبورجفيالقضائيةالتحقيقجهاتطلبت

جوكليك،ود.،.رينيهوشقيقهاجيوركههايديبيقالاجتماعوتسجيل

في)كماأبيبتلفيوالثقافةالتوبيةوزارةفيموظف،سيصحبهآخروإسرائيلي

.جالبنيوسفاسمه(سفرهجواز

ملابسفيالشرطةمنرجالوحاصر،للطلبالسويسريةالسلطاتاستجابت

نأعلىاتفقالديالطاولةمنقريبمصباحفيميكروفونوأخفى،الفندقمدنية

وشقيقها.جيوركههايديعليهاتجلس

وبنجوكليكإليهماانضمدقائقوبعد،ورينيههايديجاءتالموعد..وفي

جال.

جديد:منجوكليكأكد

لأخطارسيتعرض،المصرييقمععملهعلىأصرإذاجيوركه)إن-

(.جسيمة

هايديتساءلت

؟!أفعلهأنعليئالذيوما-

جوكليك:قال

أسرعفيمصربمغادرةلإقناعهوالدكعلىتأثيوكتستخدميأن)عليك-

(.ممكنةفرصة

:جالبنوأضاف

معك.وهووتعودي،إليهتسافريأنوعليكبل-

منفعلة.هايدينهضت

.الفندقالرجلانوغادر

فيالطعامتناولازيوريخوفي..2لا2أ؟سازيوريخإلىالقطارالرجلاناستقل

ألقىحيث.القطاراتمحطةإلىجوكليكعاد..ثمالبحيوة..منقريبمطعم

))..سوشرافييد!ها)تهديدفمميعة262
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يدخلهاأنوقبل،الإسرائيليةالقنصليةإلىجالبنساربينما.اعليهالقبض

أعتقل.

6391مارس2يومذلككان

لدولة)عميلانأنهماعلىنصالذيالاتهامقرارصدر،مارس15يوموفي

جيوركه(.هايديالآنسةإلىتهديداتبتوجيهقاماأجنبية

لأنه،سويسرامن،قبلمنطرد،)جوكليكإن:السويسريةالصحفوقالت

(.إسرائيلأجلمنالعملعلىالسويسريينالعلماءدفعحاول

جالبنالادعاءممثلاتهم،والمحاكمةبالفيبدأت،يونيه01وفي

بأنهجوكليكواتهمجيوركه(،هايديحريةتهديد)يقصدالفردحريةبتهديد

قانوني)سنددونالبلادوبدخول..لهشريك

رئيسبينأزمةإلى،إعلاميةضجةمنصحبهاوما،المحاكمةوأدت

إلىأيفتاأدتكما..جوريونبنديفيدالحكومةورئيسهاريلإيسيرالموساد

إلىبعدفيما..انتهت..ثمومن..وإسرائيلالغربيةألمانيابيقالعلاقاتتعثر

منصبه.منهاريلإيسيواستقالة

وألمانياسويسرافيغيرالشرعيةالإسرائيليةالنشاطاتحدثماكشفلقد

الرسائلعنالمسئولةهيوأنها..ذلكوراءالموسادأنواتضح.الغربية

العملاءمنيتبرأولم..ذلكهاريلينفولم..مصرإلىالمرسلة)1(الملغومة

القرنبدايةفي،إيكينبرجمارتينالمويديالملغوصةالبريديةالرلائلاخترعصنأولكان:الملغومةالرلائل)1(

وسخرالاختراعدحضقدكانأعمالرجلوهو،مواطنيهأحدإلىالأولىالقاتلةبرسالتهبعثحيث،العشرين

البوليس.قبلمنفهاكتظتمولذلك،اختراعهألرارعلىالمحافظةفيضليغاإيكينبرجيكنلم.منه

ظروففيأختفتازوجتيهأنحتىغامفاشخفاوكانصرتين.وتزوجلندنفيفترتهاعاشقدإيكينبرجكان

ال!ويد.بلدهإلىترحيلهبانتظاربريكسونبسجنووفعهاعتقالهإلىالبريطانيةالثرطةدفعالذيالأمر،غامفة

الانتحار.منتمكنأنهبيد

انفجرضندما،الإجراميةأفكارهجوهرإلىالتوصلتم،وفاتهمنعافاثلاثينبعدشتمبر،،4791عاموفي

وأكدت.بريطانياشخباراتضابطإلىإيرلندامنصرللأكانأنهتبين،لندنبريدمكتبفيبريديطرد

عنللجلاءبريطانياعلىالضغطأجلمنالحادثفيالصهيونيتينوليخي،ايرغونمنظمذيضلوعالتحريات

الرسائل،بأنإيليافياكوف،المهيونيةشتيرنعحابةفياللغومةالطرورخبيراعترف2991عاموفي.فلسطين

،الدفاعوزارةفيالعاملينالبريطانيينإلىالملغومةالطرودإرسالفيولاهم،صنعهمنكانتالفترةتلكفيالملغومة

.الأخرىالبريطانيةالشخحياتمنالعديدوإلى

))..اسدلسر!(كل!يدها)يدتىفضيعة
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والفضيحة،المحاكمةإلىالأمربهموصلالذين

الأسفلقعلى،دما

فيهامبالغدعايةفيجرىماإسرائيلاستثمرت.،نفسهالوقتفي..لكن

العلماءبمعاونةالناصرعبدجماليصنعهاالديالمصريةالدمارأسلحةضدجذا

ا!هتلرييق.

كالتمثيليةبدتمرافعةفيالتهديدقضيةنظرأثناءالدفاعفقال

،الصاروخآليةمنقطعة009المصرييقلحساباشتوىبيلزفولفجانجإن-

ولتحديد،والصاروخ،الطائرةتوأزنلحفظيستخدم)جهازجيروسكوب027و.

حربي،333مصنعسينتجها،صاروخ009لتجهيزوذلك(،الاتجاه

الواضحة)النيةبأنشعرحينمامصرفيعملهتركأنهجوكليكوزعم

تزويدعلىعملبيلزفولفجانجد.أنأيضاوزعماليهود(04إبادةهيللمصرييق

مشعيق.وكوبالتستوونتيومتضمبكبسولةالمصريةالصواريخ

جيوركههايديمحاميورد

فقط.طبيةلأغراضوتستخدمقليلةكمياتهاالمشعةالموادهذهإن-

العداء)هجةفخفت،سويسراعلىفورستماضغوظابأنديكونويعتوف

المحاكمةفيالعامالمدعيإلىصدرتتوجيهاتأنالواضح)ومن،للإسرائيلييق

وهي.شهرينلمدةبالسجنالمتهميقعلىخكمأنفكان(.القضيةتضخيمبعدم

القضية.ذمةعلىالسجنفيقفياهاقدكاناالديمنأقلمدة

البويطانيالكاتبويضيف

معأفضلعلاقاتإلىالحجةقدمجوريونبنفإنأمرمنيكن)ومهما-

الإسرائيلية،المخابراتلسياسةمعارضةأومؤيدةأخرىحجةأيةعلىألمانيا

فيماكلبونحكومةوبذلتفعلا،،تحسنتالعلاقاتهذهأنريبولا

))..سدلسرافييدكل!ها)تهديدفمميعة264
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بالمجهودترتبطقدمصرفيعلميةمراكزقبولعنمواطنيهالثذيوسعها

بالعودةمواطنيهاإقناعفيالأملمنبأكثرالقيامتستطعل!ولكنها،العسكري

أكثرالانتقاميةالعملياتمنخوفاوربماةذلكالعلماءمنقلةوفعلتمصر،من

بعضأنحقيقةإلىأشارجوريونبنأنعلى،بونحكومةلأمرتنفيذامنه

غيريكونوقد،جذافيهمبالقاكان،الألمانالعلماءيفعلهكانعما،المعلومات

(الرأيهذاالمركزيةالمخابراتوكالةوتبنت،صحيح

فقد،وشهادتهجوكليكدليلبقوةيحيطالشكمنكبيؤاقدزاثمةأنإذ

تركفقطقررأنهوادعىمصر،فيالسريةالأسلحةمشروعاتفيأسا!متاعمل

ولكنه،،إسرائيللتدميومؤامرةفيمتور!لأنه،مروعبذنبأحسلأنهالقاهرة

منالنوع!هذاطائلةمبالغلدفعاستعدادعلىالموسادأنسمعقدريبولا

إيسيرإنبل،العلميةلمؤهلاتهبالنسبةكذبأنهثبتمحاكمتهوفي،المعلومات

سليمة.تكنلمجوكليكمعلوماتإن.قالنفسههاريل

القضاءتفضلإسرائيلفإن،سليمةغيرأمسليمةالمعلوماتكانتوسواء

العربمعوتفعله..الستينياتفيمصرمعذلكفعلتالمهد..فيالخطرعلى

!!..الآنحتى

.،جالبنوزميلهجوكليكالشاذالموسادلعميلالعلنيةالمحاكمةوكانت

هددتشديدةدعائيةحملةالصحفشنتإذ.لإسرائيلخطيرإزعاجمثار

بنالوزراءرئيسسياسةوبتقويض،بونمعالإسرائيليةالعلاقاتبتدهور

(الموت)أشعةعنحديثوجرى.الغربيةألمانياتجاهللجدلالمثيرةجوريون

نهائيحلعنللبحثالألمانيةالمحاولاتتجددوعن،أخرىخياليةوأسلحة

مصر.منانطلاقا.اليهود.لإبادة

فيللصحفييقإعلاميةمهماتفيوأرسلهمبرجالهالموسادرئيساستعان

أثارت،نشرتالديفالمقالاتأيفتا.المرةهذهفادخاهاريلخطأوكانأوربا.

بنغضبفأثارمصر،منالقادمالخطرحولالإسرائيليالشعبلدىالرعب

562))00سوبسراد(مايى)تهل!!!يعة
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بيقالناميةالعلاقةإفسادمسئوليةهاريلخقلالذيالوزراءرئيسجوريون

الغربيةوألمانياإسرائيل

سويسراأواألمانيا.أهميةمدىأوالدبلوماسيةبالحجةهاريلإيسيريهتملم

جولداالخارجيةوزيرةاستمالةوحاول،الجديدةجوريونبنلسياسةبالنسبة

بيقالعلاقةفيواسعةصدوعوظهرت،صفهإلىأشكولليفيالماليةووزيرمائير

تسعةوبعدشيء،كلليدمرالصدوعفيالدافقالماءوتسربجوريونوبنهاريل

استقال639100مارس24فيسويسرا..فيجالوبنجوكليكاعتقالمنأيام

الأخلاقيةالاعتباراتأمامطويلاالتوقفينبغيلابأنهيقيقعلىوهوهاريل

..إسرائيلبأمنمتعلقةالمسألةتكونحينماوالقانونية

حكايةوانفضت،الغربيةوألمانيالسويسرارسمياإسرائيلاعتذرتلقد

الموسادجاسوسعلى6591عامالقبضألقىثممصر،فيالألمانالخبراء

الففيحةنيوانكادتوما.الأحداثوتسارعتالقاهرةفيلوتزوولفجانج

سويسرافيأخرىفضيحةدوتحتى،حينإلىلظاهاويخمدتنطفئالعالمية

الإسرائيلييقاستهانةمدىعلىوبرهنتالقذرالموسادتاريخلطخت9691عام

الدولية.والقوانيقبالأعراف

معبجنيفالعالشركةفييعملللموسادضابطاشتبكعندماذلككان

مضرنجابهوألقتالرصاصاتفلاحقته.أبيبتلإلىطريقهفيفلسطيذيشاب

رسمياعتذاربتقديمإسرائيلحكومةوسارعتالمطار،أسفلتعلىدمائهفي

!!سويسرا..فيالموسادفضائحتتوالىوهكذاآخر،

0011سولسرادهايد!)تمديدطنميعة266
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اللهحزبعلىالتجيسىفضيعة

ا!.سويسرا.في

المخاطرلصدبنشاطاقالقياوإسرائيلحقمقإن

..الصديقةالدولأراصاههحتى..أمنهاتهددالتي

لأن..ذلكههيلومناألاالمتعضرالعال!وعلى

السلركلعلىحريصة..قويةلتبقىولدقإسرائيل

!001المنطقةفماوالأمق

نتنياهوبنيامين
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مقبولغيرحادث

استراتيجيمحللاستهلالعبارةبهذه(الدولعلىالتجسستدمن)إسرائيل

للحكومةلاذغاانتقاذاموجقا(..البريطانية)التايمزفيمقالهبريطاني

القاراتعبرالإرهابيةعملياتهاأحدثت)الديمخابراتها.وأجهزةالإسرائيلية

لسيادةانتهاكهاجراءمنحادةدبلوماسيةأزماتوسببت..واسعةفعلردود

الدوليللقانوناحترامدون.أراضيها.علىمخابراتيةأعمالبارتكابالدول

الدولية(للشرعيةأوالعام

صدرملأتوالتحليلاتالصحفيةالتحقيقاتمنمئاتهناككانت

التجسدرفضيحةإثرالمختلفةالعالميةالإعلاموسائلوتناقلتها،االصفحات

8991.عامتفجرتالديسويسرافيالقهحزبعلىالإسرائيلي

أنهاالسويسريةالسلطاتأعلنت8991فبراير26الخميسيومففي

وأنها)الموساد(،الخارجيةالإسرائيليةالاستخباراتجهازفيضابظااعتقلت

فبراير91برنفيمشروعةغيرتنصتعمليةفيمتورطيقآخرينأربعةتطارد

.8991

نأإلا..إسرائيلإلىرسميااحتجانجاأبلغتسويسراأنمنالرغموعلى

تقدملن-فبراير26فيالعبريةبالإذاعةجاءحسبما-الإسرائيليةالحكومة

رغبتها.حسبسويسراإلىخطيااعتذازا

خلال(بونديديل)كارلاالسويسريةالاتحاديةالمدعيةصرحت..برنوفي

فيجرتوأنهاالموساد..منضباطبهاقامالتجسدرعمليةأن..صحفيمؤتمر

يجريالاتحاديالادعاءمكتبأنوأضافت.برنالعاصمةفيخاص()مبنى

مشروعة.كيربصورةمعلوماتجمعبهقصدالذيالانتهاكهذافيتحقيقا

فيالموسادتورطتثبتكافيةأدلةلديهاالسويسريةالسلطاتبأنوأكدت

دبلوماسيين.وليسواأجانبمواطنينعلىالتجمسى

!)..سدكسرالياللهحزبعكالتجسسفضيعلأ
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لاحظتبأنهاالشرطةأبلغت(يقظة)جارةأن(بوندي)ديلالمدعيةوأضافت

فيمستيقظةكانتحيثفبواير،91فجرالمبنىأماممشبوهينشخصينوقوف

الشرطةواعتقلت.،صدفةمجردكانتلقد.الشرفةمنونظرتالوقتذلك

أرضياطابقااقتحمواقدكانواآخرينإسرائيلييقثلاثةجانبإلىالرجليق

الأربعةوأطلقتأحدهمواحتجزتأوراقهمفحصتالشرطةوأن..بالمبنى

الآخرين.

باعتقالأمرتفقدلذلك..الإفراجهذاسببتعرفلابأنهاالمدعيةوذكرت

سويسرا.غادرواقديكونوالمإن..لاستجوابهمثانيةمرةالآخرينالأربعة

هناكوأن)إيران(،استهدفتالعمليةأنأفادتالسويسريةالإعلاموسائل

بالأممالإيرانيةالدبلوماسيةالبعثةمبنىفيزرعتإلكتوونيةتجسسأجهزة

شاتيلا-ياسميق-السويسريةالخارجيةباسمالناطقةلكن.جنيففيالمتحدة

)إن:وأضافت..برنفيبدبلوماسييهاأوبإيران)الاصلةلاالقضيةأنأكدت

منالدوليوالقانونسويسراسيادةعلىالاعتداءهذاعلىبشدةتحتجحكومتنا

تبريزاننتظرونحن..مقبولكيوحادثإنه..الإسرائيليةالاستخباراتجانب

إسرائيل(منرسمياواعتذازا

إسرائيل-سفيواستدعى-كلينبيوجرجاكوب-السويسريالخارجيةوزير

الإعلاملوسائلوصرحسويسرا..منرسميااحتجاتجاوسلمه-سالممايرإسحق

علىسلبيتأثيولهوسيكونبلادنا..وترفضهمقبولغيرالحادث)هذا

إسرائيل(وبيقبينناالعلاقات

كهذه)قضيةفيهجاءبياناأصدرتبأنالإسرائيليةالخارجيةوزارةوردت

..يكفيوهذارسميااعتذربرنفيفسفيرنا..مكتوباعتذارإلىبحاجةليست

يتموأناللعميل(سريعةمحاكمةتجريوأنبهدوء..القضيةتعالجأنوالمعهود

!!..(البلدينبينالوديةالعلاقاتلتستمر)إبعاده(

)).سوبسرا.فىالكحز"عكلالتجسمىنميعة027
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الدبلوماسيالنزاعبحلتعهد..الإسرائيليالوزراءرئيسنتانياهوبنياميق

التهديدوأن)الصديق(،البلدمعمشكلاتأيةإثارةدونسويسرامع

أبيبتلإلى)فلافيوكوتي(السويسريللرئيسمقررةزيارةبإلغاءالسويسري

اذيكونلن..إسرائيلدولةلقيامالخمسيقبالذكرىالاحتفالفيللمشاركة

وألسببتنشأقدخلافاتأيةمنأكبرالبلدينبينالعلاقاتلأن.،فعالية

لآخر.

نأمفادهاأخبازاالإسرائيليةالصحففجرت،فجأةحيقوعلى..لكن

منظمةفيالإيرانيينالدبلوماسييقتستهدفتكنلمسويسرافيالتجسسعملية

الله()حزبفيناشطةعناصروإنما،المتحدةالأمم

العمليةعنالناجمةالمدىطويلةالأضرارإن،قائلةإسرائيلإذاعةوعلقت

العالميةالحربمنذسويسرابنوكفيالمعلقةالأرصدةموضوعستهددالفاشلة

الرايخبذهبباحتفاظهاإسرائيليةاتهاماتسويسراتواجهحيث..الثانية

النازية.لضحاياملكابعضهكانوالذيبنوكها..فيالثالثالألماني

التنالفاشلةالعملياتمنطويلةسلسلةبعدبرنفيالأخيوةالعمليةوتأتي

الشرطةأبلغتالديالسويسريةالأراضيفوقالإسرائيليةالمخابراتبهاقامت

حرجفيإسرائيلووقعت..البلدينبيقالعلاقاتهددمما6391..منبداية

الموسادرجالوغباء..الشرطةأبلغتالديالسويسريةالسيدةذكاءبسبببالغ

ظتا)المكشوف(،علىيعملونكانواأنهمأنفسهمفيثقتهمدرجةوصلتالذين

سويسراعاصمةفيتصرفاتهميلاحظأحدلاأنمنهم

وتقييمالموسادعملبتنظيمتناديإسرائيلفيالأصواتبدأتذلكوعلى

هجوقاياتومدانيالموسادرئيسوواجه..واقعيمنظورمنالعملياتيالأداء

عمليةفيفشلهبسبب8991فبراير24فياستقالتهتقديمإلىدعاهمما،شرشا

أحدثتالديعمانفيمشعلخالداكتيالعمليةفشلقبلهاومنسويسرا..

مخابراتها.وأجهزةإسرائيلهزتعالميةفضيحة

172)01.سوسراداللهحزبعكلالتجسسفضيعة
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الموسادرجالغبا،

فبواير27برن-فياللهحزبعلىالتجسسفضيحةمنالتالياليوموفي

منوبات..السويسريةللحكومةرسيااعتذازاإسرائيلأذاعت-8991

هذاتهضملم-الاعتذارعلىالمتحفظردهافي-برنحكومةأنالواضح

بعد.وسيادتهاأراضيهاعلىالإسرائيليالعدوان

الإسرائيليةالسلطاتمنخطيةرسالةبتقديمبرنفيإسرائيلسفيرقاملقد

عملاءبهقامعمارسمياإسرائيلفيهاتعتذر..السويسريالرئيسإلىموجهة

خطيزاعملأيعدإسرائيلبهتقومماإنقائلا:كوتيالرئيسوعلقالموساد..

منضماناتيطلببأنهوأضاف..السويسريةللسيادةمقصوذاخرقاويشكل

فضيحةفي)كندا(فعلتكماأخرىمرةسويسراسيادةانتهاكبعدمإسرائيل

)1(.بعمانمشعلخالد

أرادتسويسراأنمصادرنقلت،إسرائيلأزقتالديالففيحةذروةوفي

يعيدمما،النازيالذهبقضيةترتيبفيمساومةكورقةالفضيحةاستخدام

.السويسريالمصرفيالقطاعإلىالاعتبار

علىحصلأنه-طباطبائيكيا-برنفيالإيرانيالسفيرأعلنجانبهمن

الإيرانيةالدبلوماسيةالبعثةأمنبحمايةالسويسريةالسلطاتمنتعهدات

علىالحفا!يكفلالذيجنيفبميثاقجاءبماعملأ،برنفيوممتلكاتها

الدبلوماسيةالبعثاتسلامة

السلطةرئيساتهمعندماطهرانفيالأزمةاشتعلتللأحداثمثيرتطوروفي

)اتفاقبإبرامالسويسريةالحكومة-يزديمحمداللهآية-الإيرانيةالقضائية

لإطلاقبشدةالسويسريالقضاءمنتقذا..التجسسقضيةفي(إسرائيلمعسري

العملاءسراح

خالدعمليةفيمزورةكنديةسفرجوازاتاشخدامبعدكندا،الىمكتوئااعتذازاأيضئاإصائيلقدمت)1(

حكومةتقدملمما،أبيبتلمن!يرهاحبتعندما،مرتفعبحوتالاحتجاجإلىكندادعامما،مثعل

!!..كانوقد.مكتوئا.اعتذازاالمهيونيةالدولة
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-طهرانجامعةفيالجمعةصلاةخطبةفي)يزدي(وقال.الأربعةالإسرائيلييق

علىفضائحهاعلىوتتسترإسرائيلتجاملسويسراإن-8991فبواير27

بأمريكامندذا2.مقنعةفوريةتوضيحاتبتقديمسويسرامطالبا.إيرانحساب

المنطقةفيللعدوانوتدفعهالصهيونيالكيانتؤيدالدي

تسربتبعدماالفضيحةتفاصيلنشرفيالإسرائيليةالمحفوتوسعت

القصةأنبها..وجاءنفسهالموسادجهازداخلمنعنهاالحقيقيةالمعلومات

صعدعندما8991..فبراير17الثلاثاءصباحمنونصفالتاسعةفيبدأت

أبيبتلمنأقلتهم757بوينجالعالطائرةإلى-امرأتانبينهم-أفرادخمسة

وكانتسليمةإسرائيليةسفربجوازاتسويسراالخمسةودخل..زيوريخإلى

سويسرية.أرقاقاتحملانهناكسيارتانبانتظارهم

01نحوتبعدسكنيةمنطقةإلىالإسرائيليونالعملاءتوجه..التالياليوموفي

تشيرالساعةكانتإذ..مقفرةالشوارعكانتوقتفيبرن..عنكيلولترات

البابفتحوالكسرالخلعفيمتخصصعميلوتولىفجزا..الثالثةإلىوقتها

المبنىالعملاءمنثلاثةيدخلأنقبل،المبنىقاعةإلىيؤديالذيالزجاجي

يؤمنانعميلانكانفيما..التنصتأجهزةلزرعالسفليالطابقإلىوينزلوا

..المبنئخارجالحراسة

فاتصلت..السكانمنامرأةانتباهأثارتالعملاءأصدرهاالديالضجةلكن

مقاومة.أيةدونعليهمالقبضوألقتالفورعلىجاءتالديبالشرطة

وعميلةعميلأكدإذ..المبنىداخللوجودهممختلفةتبريراتأعطواوبسؤا)هم

فيوتصالحازوجيقأنهماحيث..السفليالطابقفيالجنسممارسةأراداأنهما

عميلادعىحيقفي..الطلاقإلىيصلأنكادبينهماطويلنزاعبعدالتو

الجنس.ممارسةمنلحظاتمنذفرغاوقدمديقينأنهماآخرانوعميلة

بينهما.مشادةبعدالجنسيةالممارسةفيشرعااللذينرفيقيهماينتظرانوأنهما

)001سويسرافىالكحزبعكلالتجس!ى!يعة
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ارتمىوبالفعل.،قلبيةبنوبةسيصابأنهالرجلادعىالخناقوبتضييق

أما.ا!هربمنبذلكالأربعةوتمكنالإسعافالتن!رطةفاستدعتالأرضعلى

بحقيبتهوجدتعندماعليهالقبضألقىفقد،المرضادعىالذيالخامس

مثلفيالمبنىبجانبلوقوفهتفسيرإعطاءفيوفشل،متطورةإلكتوونيةمعدات

المتأخر..الوقتهذا

سويسريلمواطنشقةبهالمبنىأنعنمؤخزاكمثفمطولةتحقيقاتوبعد

لانفصالهسنواتأربعمنذالنئقةتركوقد(الزين)عبدالفهاسمهلبنانيأصلمن

وضعالقصدوكان..اللهبحزباتصالهشبهاتحولهوحامت،.زوجتهعن

لأنذلكالموساد،رجالكباءيؤكدبما..شقتهتليفونعلىتنصتأجهزة

خاطئةكانتمراقبتهالمطلوبالرجلعنمعلوماتهم

الموسادضابطعلىالسويسريةالمحكمةحكعت7/7/0002الجمعةيوموفي

..عاملمدةبالسجن

إلىالعميلعودةيعذيالذيالحكمبهذاللغايةلمعيدأنهباراكإيهودوأعلن

!!..المدةلانقضاءفوزاإسرائيل

ضباطهناكبأنمسبقعلمعلىكانتالسويسريةالسلطاتأنبالذكرجدير

علىأخذماوهذاسويسرا..فيالعملياتإحدىسينفذونإسرائيلييقمخابرات

أشارتفقدإسرائيلفيأما.الباقيقالأربعةفرارفيوتسببهاالشرطةتباطؤ

..العمليةإفشالبقصدكانسويسراإلىالمعلوماتتسريببأنسريةتقارير

منمشعلفضيحةتقصهلمالذيالموسادرئيسياتومدانيمنالتخلصوبالتالي

تخلفتالتنالسيئةوالنتائجواكبتها،الديالإعلاميةالضجةبرغم،قبل

عنها.
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ا!.الدويأ.مطاربروقفكلبفضيعة

فتحققد..عليهتعسدوفع!إسرائيلتكقور

حيث.جهن!.طاقةمطاوبيرءوقعلىالهجوورحادق

فرنساوخسرق..الفلسطينبمالنضالعملياتايثمتدق

..العرببهتعاربكانتالذيمابسللأحهاالصديقة

دولةبائهاعالمياالصهيونيةالدولةووصمت

!!..بالإوها
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إسرانيلوجهإنقاذ

حبثى.جورجيترأسهاالديفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةنجاحاتبعد

إلىطائرتهاباختطافبالدوارإسرائيلأصابتضربةلأولالمذهلةوالنتائج

فلسطينييقمعتقليقعنالإفراجعلىوإجبارها،6891يوليو23فيالجزائر

الفلسطيذيالنضالأنإلرائيلأدركت)1(.والطائرةالرهائنمقابلبسجونها

..وفعاليةحسقاأكثربأسلوبالقتالقررحبث!وأن(جديذا.مسازااتخذ

هذامنأخرىبعملياتالقيامفيالعمليةهذهفيالباهرنجاحهيستثمروسوف

لأنذلك.العالشركةتعطلنتيجةاقتصادهاوضرب..إسرائيللإذلال،النوع

مطالبه.فرضمنتمكنإذ..لحبشبالنسبةخياليةكانتالأولىالعمليةنتائج

المسرحهذاإنحيث..العالممستوىعلىإعلاميةدعايةأكبرتحقيقإلىإضافة

بلدمنتحريكهميمكنكممثلين..الدولشتىمنبأناسمحملايكونالطائر

الدولة..إسرائيلضدبلادهمفيدعايةأسلوبأقوىذلكبعدويكونوالآخر..

ماعادةفالخاطفون(.والإرهاببالمجازرالفلسطيذيالشعبحقسلبتالدي

هملماذا!همويشرحون..الطائراتعلىالأجانبحشديدةبحساسيةيتعاملون

الخطف.إلىيلجأون

فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةمنعناصرهاجمت6891ديسمبر26وفي

طائرةعلىالناروأطلقت..بالقنابلأثينامطارفيالعالطيرانشركةمكتب

جويتين.مضيفتيقوأصابتإسرائيليامهندستافقتلتالعال

كاالذيالإدرائيليةالعالطائرةخطفت)1(

الدوليةالساحةإلىالم!لعالفل!طيذبالكفاح

الجنرالتقلالطائرةأنيعتقدونكانوا،طه

أيفاوقيل.6791حربفيالعربالأسرى

،6491عامأسرسجينبينهم،الإسرائيلية

الملحالكفاحعملياتضفطتحتإلرائيلية

0011ال!ر!بيتمطارفكلبفضيعة

نقلاشهدفتعمليةكأول،أبيبتلإلىرومامنمتجهةنت

أحمدشفيقعليالفدائيرأصهموعلى،الثلاثةالختطفينإنوقيل.

حقفيوالوحثيةبالإجراماثتهرالذيشارونأرئيلالإلرانيلي

الحجونفيدلحطينيينسجناء-احإطلاقاشهدفتالعمليةأن

رفوخعمليةأولفيأسيزا37نحوومعهصاحهإطلاقتموقد

الفلمطينية.
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سماععندبالمطارشديدةهرجحالةوحدثت.،با!هلعالطائرةركابأصيب

القبضإلقاءمنالشرطةتمكنتمابعدحتى.الرشاشاتوطلقاتالقنابلدوي

للجبهةوينتميان..بيووتمنطاراقدكاناأنهماوتبين..المهاجميقعلى

لبنانفيالجبهةمعسكراتبأحدوتدربافلسطيق..لتحريرالشعبية

حضرهالوزراء..رئيسبرئاسةطارتااجتماغاالإسرائيليةالحكومةعقدت

)اجتماعوفي.،الحادثتطوراتلمناقشةوالأمنيينالس!كرييقالمسئوليقكبار

خلفالذيالموسادرئيسزاميووزيفي،ديانموشىالدفاعوزيرضم(أزمة

آهارون)أمان(العسكريةالاستخباراترئيسجانبإلى)1(،عاميتمائير

الدوليبيروتمطارلقصفجويهجومبشنإسرائيلوجهإنقاذقرروا،ياريف

أرضه،علىالرابضةالطائراتكافةوتدميو،)الإرهابيون(منهتحركالذي

للبنانييقتأديبا

جعيعتدميوعلىيوافقلمالوزراء..رئيمىعلىالنهائيالقرارعرضوعند

أربعأوثلاثتدميويتمبحيثالردخطةعلىفقطوافقبل..الطائرات

!(.!فقط!عربيةلشركاتوتكون..(الركابمن)خاليةمدنيةطائرات

هجوممنفقطيوميقبعدأي،6891ديسمبر28مساءوربعالتاسعةوفي

جنوب..الدوليبيروتمطارالإسرائيليةا)هليوكبتوطائراتهاجمتأثينا،

منالكوماندوزقواتتتمكنقبلماالنيرانمنبوابلوأمطرته..العاصمة

بلدلأنه،أجوائهلحمايةالجيشيملكلاالبلدهذاأنحقيقةمستغلة،احتلاله

الإنزاليلاقلم!هذا.جيرانهمنلأيالعداءيكنولاالسياحةعلىيعتمدمسالم

الدوللمثتىالمدنيةبالطائراتيعجالمطاركانوقتفي،مقاومةأيةالإسرائيلي

.للإقلاعتستعدكانتالديالطائراتعلىعلاوة،أرضهعلىالجاثية

لخطوطتابعةمدنيةطائرة)13(وفجرواالمطارالإسرائيليوناحتلهكذا

.أخرىعربيةولشركاتاللبنانيةالأوسطالشرق

الطياربواصطةالعراقية21الميجطائرةعلىإصائيلححلتعهدهوفي.6891-06391عاميتمائير)1(

روفا.منيرالخائن

)01.الدو!بيروتمطارفمربني!278
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يكقل!يثديتاكأن

جميعبتدميوالعمليةلقائدأمزاأعطىديانموشىإنزاميوزيفييقول

الديالمعداتجميعوكذاالمطار،أرضعلىالرابضةالعربيةالمدنيةالطائرات

فيضعيفبمظهرإسرائيلصورةتظهرألاذلكمنمقصدهوكان..تصادفهم

الوزراءرئيسنصححسبمافقططائراتأربعأوثلاثتدميرحال

زيفييقول)هكذابشدةأشكولليفيالوزراءرئيسانزعجفقدلذلك

محتداديانفيوصرخ)2(..دمرتالديالطائراتبعددأخبرعندمازاميو)1((

:يقولوهو

..صورتنا(وتشوهللغايةحرجوضعفيإسرائيلتفعإنك-

بالغباهتعامسألهأشكولبأنزاميوويضيف

التفجيواتجراءمنضحاياوقوععناللبنانيةالحكومةأعلنتهل-

؟..والقصف

أجبته

وإصابة،وعربيةلبنانيةركابطائراتتفجيوعنفقطأعلنلبنانراديو-

مصابيق.تنقلالإسعافعرباتزالتوماأشخاصتسعةعنيقللاما

غضب:فيوردد-زاميويقول-الوزراءرئيسوجهاكفهر

والشجبالتنديدتصريحاتاستقبالعليكمإذن-

اشهرلبعةوقتئذعمردوكانفلسطينإلىألرتهوهاجرت2591عاماهوليو-جمر-زميرزيعي)1(

عين6691عاموفي)جنرال(لواءرتبةحتىبالجيشالترقيةفيوتدرجوبعدها4891قبلالعربقاتلفقط..

يفتقركانلأنهللموسادرئيساأشكولليفيواختاره.6791حربيثهدولم..لندنفيلإلرائيلعمكرياملحقا

بلالأخرىالأمنأجهزةمعهاماتعاوناوأبدى6791شهدواالذينإلرائيلبجنرالاتأحا!الذيالبريق

العملياتعلىالإلرائيليالرديكونألادائمارأيهوكان.الخارجيةالعملياتفيمعهامثتركاجهداوعمل

حربقامتعهدهوفي..العملياتحدةلكسرمتوقعالنيرالفوريبا)هجومبل..الملبيالدفاعمجردالفدائية

التقاعد.إلى7491عامبعدهاوأحيلأكتوبر

المولادأمراء:كتابوفي.طائرة()14أخرىوصراجع..طائرة)13(العددأنالإصائيليةالممادرذكرت)2(

للحادثالمعاصرةلبنانصحفوفي)17(وأخرى)13(تقولالعربيةالمصادربينما.طائرة)03(الرقمكان

(إ!)!..)24(إلى)13(منالرقميتأربم

1972).الدولا.بروتمطارفمربفضيعة
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للردبياناتعدأنالخارجيةمن)1(إشكولوطلب

فقد..الكفايةفيهبمامستفزاكانالإسرائيليالرسميالبيانأنويبدو

الديمقراطيةملامحوشوهت..العالمصحافةفيبشدةإسرائيلسياسةهوجمت

الوحشيالإسرائيليبالردالدوليةالمحافلونددت،.العبويةالدولةتدعيهاالدي

)2(.بيروتمطاربضربأثيناعمليةعلى

إعلاميا،فرنسا.منجاءتالديتلكوإيلاقاقسوةالردودأكثروكانت

من6791اسرىعنأرشيفيةصورنشرفيتبارتالفرنسيةفالصحفورسميا.،

ففضحت..معاملتهمفيالدوليةللاتفاقياتإسرائيلمخالفةمدىتظهرالعرب

كبقيةإسرائيلفرنساأدانتفقدرسمياأما.إسرائيلفيالوضعحقيقةبذلك

وغربه.شرقهفيالعالمدول

حينماحدد-الأكثرخاصبوضعلبنانبهايرتبطالدي-فرنساكانتلقد

أمرحينماانفعالأوأكثرا.الدولةإرهاببأنهبيووتمطارعلىالاعتداءوصفت

الحربيةالزوارقفيهبما،بالسا،حإسرائيلتزويدبعدمديجولشارلالرئيس

6791)3(بعدفرنسافرضتهالذيالحظرقرارقبلعليهاالتعاقدسبقالدي

تتوقعه.لموعقابالإسرائيللطمةالفرنسيالقراروكان

6891(.0)6391الإسرائيليالوزراءرئيس7ءطأع53كا51إشكولليفي()1

معالمطاراشراحةإلىدخلطإيتانرافي،الإسرائيليالكوماندوزفريققائداتالاعتداءأعقابفينثر)2(

بعد.بالمتفجراتالمطارأرضعلىجاثيةكانتالدبالطائراتتلغيمرجالهأنهىحتى،القهوةليشربحراسه

وصفهالدقائقعاشالذياللبنانيللعاولالقهوةفنجانثمنالإسرائيليالقائددفعالسخريةفيوللإينالذلك

.قرونوكأنها

صدرتهاالدي3ميراجالفرن!يةالطائراتبأنالعربوعدقدديجولشارلالفرنمميالرئيسكان)3(

..الفرنسيةللحكومةأيضابذلكإسرائيلوتعهدتإ(..)!العربمحاربةفيتشخدملنلإسرائيلفرنسا

الإلرائيليإهجوماديجولاعتبرالفرنميةبالميراج6791فيالعربيةالقواتإسرائيلضربتوعندما

بعد9691يناير2يوموفي..لإسرائيل)ا)!جومي(السلاحتوريدعلىحظراونرهـض..لهشخصيةإهانة

إسرائيلمعالتعاقداتجميعوإلغاءتمييز..دون..الأخرىللأسلحةالحظرامتد..بيروتمطارضرب

قبل.منتمتالدي

))..الصردبيهدتمطارفمرب!ضيعلأ028
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وبدوره.ديانموشىالدفاعوزيرعلىغضبهجامالوزراءرئيسصبلذلك

ضربعمليةقادالذيالمظلاتقواتقائد()1(إيتان)رافيالجنرالدياناتهم

أوامرهخالفبأنهبيووتمطار

حكاملدىأفعالردودأيةللعمليةالدوليالعجتمعوإدانةامتعاضيثرلم

اعتباركلفوقأمريكابتأييدأنفسهموضعوالأنهم،يكنلمشيناوكأنإسرائيل

الصغيوالبلدهذالبنانواضيق،الدوليةوالمعاييوالقوانيقكافةوفوق،أخلاقي

الإرهابية.لأعما!همتجاربكحقلالمسالم

عملياتلجمتأنهاا!هجومهذابعدالإسرائيليةالحكومةواعتقدت

انفتحتإذ.تعاما.العكسحدثلكنعليها.وقضتالفلسطينية)الإرهاب(

وطال..الأخرىالفلسطينيةوالجبهاتحبثىعملياتواشتدت..جهنمطاقة

الداخل.منإسرائيلقلبالضرب

الممارساتفضحإلىوإضافة..بيووتمطارضربنتائجكانتتلك

مصدروأهم.،صديقةكدولةفرنساإسرائيلفقدت..الدولةوإرهابالإسرائيلية

!!..العربلضربتستخدمهالذيالسلاحمصادرمن

ثعبةرئا!تولىثمالوسادفيطويلةلشواتعملإلرائيلسفاحيأثهرمنواحد.إيتان)رافائيل(رافي)1(

الأرجنتينمنآيتشمانإدولفالسابقالنازياختطافمنها،!!احمر،حوادثجرتيديهوعلى،العمليات

سلامةحسنعليكانهؤلاءأثهر،وأوروبابيروتفيالفلسطينيةالقياداتواكتيال،0691عام

التعاونلمكتبمديزاتمالمضاد،الإرهاباضئونلهمستثازا8391(0)7791بيجنمناحمالوزراءرئيسعينه

البحريةفيالمحللبولاررجوناثانالجاسوسعنمباشزامصئولآوكان+!ك!كا(،الاكامبالعبريةالمممىالعلمي

8591عامالمثهورةالفضيحةوصاحبالأمريكية

)).المول!.جم!تمطارضربفمميعة
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الجليل(سلاور)عمليةفضيعة

!!..لبنانفي

هادنةرحلةلبنانغزوبأنلثمالالقخيالاعتقد

كانوما..الأبدإلىالفلسطينيين(د)إسكاقسريعة

سينطلق،(اللهحزب).الجبار.المارديتصورأن

دإإسرانيلأمقليعيلالقمق!،مقالضوءبسرعة

علىيجبرسوفالإسرانيليالجيشوأن..حقيقيمرعب

مقهربا..حدودهداخلإلىالليلعتمةهأالانسعاب

!!..القاتلة..الموجعةاللهحزبفكلباق
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طلباللجتة

السفيوعلىالنار)1(نضالأبوجماعةأطلقت8291يوليومنالثالثفي

.الحالفيتقتلهلمالرصاصاتلكنأرجوف)2(،شلومو،لندنفيالإسرائيلي

حياته.مدىكاملبشللأصابتهإنما

منهواتخذت..لبنانلغزوالأولىالشرارةكانأنهوقتهاترددالحادثهذا

ذلكوكان..القوميأمنهاعنالدفاعبدعوىالغزولمشروعيةذريعةإسرائيل

حربحالةفيالآخرهوكانالذي،اللبنانيالكتائبحزبمنمسبقبتشجيع

عليها..للقضاءويخططالفلسطينيةالتحريرمنظمةمعميليشيات

الفلسطينيةالقوةاجتثاثهوالغزومنا)هدفأنإسرائيلأعلنت؟يومها

فيالمدنييقوتهددإسرائيلضدمصوبةومدافعهاصواريخهاأنحيث..لبنانفي

رئيسوكان(،الجليل)سلاماسمالعمليةعلىوأطلق..الشماليةالمستوطنات

نفسههو،لبنانغزوعلىموافقتهأعطىالذيبيجينمناحمالإسرائيليالوزراء

ديفيد.كامبفيالساداتأنورمعبسنواتقبلهاالسلاماتفاقيةوقعمن

البدايةفيمتفائلةإسرائيلفيوالاستخباراتيةالعسكريةالتحليلاتكانت

المسلحةالقواتعلىالقضاءإلىأدتالدي،بيروتودخول)3(لبنانغزوبنتائج

ويعدالميتذائعةشخميةوهوالبنا(خليل)صبريوالمه..فتحلحركةالئوريالمجلسقائدنضالأبو)1(

إصائيلضدعملية015منأكثرالتنظيموقاد..كفاءةوأكثرهاالفلسطينيةالتنظيماتأثرسمنواحذاتنظيمه

.2002أغ!طسفيببغدادالعراقيةالمخابراتيدعلىنضالأبوواكتيل..والغربيةالعربيةالدولمنوالعديد

عامبذيعريقفندقوهو،باركللهايدالمواجهالثهير2!،5!"!امههدورشيمترفندقفيالحادثوقع)2(

.لندنفيالترففنادقأثهرأحدويعد3191

تلبجامعةالأشاذ،كوهينبنيامينالبروفيسورصرخةالعالملمع،بيروتوحصارلبناناجتياحإبان)3(

فيها:جاءالزي8291يونيو91ال!بتنهارالمارخةرلالتهلوموندونشرت،أبيب

تأمينوهو،لبنانفيقمدنا""تبلغأنبصدد"أننا"لتوهأعلنالذيالترانزستورإلىاشمعوأناإليكم)أكتب

المتوحشة،الحربهذهأنالواضحفمن.عقليتطيربجوبلزالجديرةالأكاذيبهذه.الجليللسكان"الملام"

بأصنولا،لندنفيالاكتيالبمحاولةلاثيء،في!!اعلاقةلا،حروبمنصبقهاماجميعمنبربريةالأثد

الزدوججقصدهموالثارونيونالبيجنيونيبلغلكي،وسعكمفيماكلالأعزاء،الأصدقاءأيها،واعملوا.الجليل

بثرية(.كائناتبمفتهموالإصائيليين،كشعببمفتهمالنهائيةالفلسطينيينتمفية

582)))..لبنانفي(الج!يلور)سلرعم!يةفنميعة
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مصدريكونحدوديشريطاحتلالإلىبالإضافة،تونسإلىوطردهاالفلسطينية

المتحمسشارونأنإلا.المقاومةهجماتضدالشمالفيالعبويةللدولةأمن

)حزب:اسمهيتوقعهيكنلمجبارماردوظهر..لبنانمستنقعفيبجيشهغرق

ثمانيةبعد00،02مايوفيليلأالانسحابعلىالإسرائيليالجيشأجبرالقه(

أفقدتهالديالمتلاحقةالقهحزبضرباتمنهرتجا،الاحتلالمنعاقاعشر

مستطير.ورعبموحشكابوسإلىالأمنأحلاموأحالت..الصواب

وظل،8291عامللبنانالإسرائيليالاجتياحإثربعلبكفيالفهحزبنشأ

فبراير17فيالموسويعباسالعامأمينهمقتلوحتىتأسيسهمنذاللهحزب

الشيخانتخبأنإلى(البقاع)منبقاعييقدينرجالقيادةتحت،2991

عاقا.أمينا-لبنانجنوبفيالبازوريةمن-اللهنصرحسن

كبيزاتحدياويثكلمعقدأسلوبالحزبينتهجهاالديالمقاومةأسلوبإن

فجنودأعدائها.معسهلةعسكريةمعاركخوضاعتادتالدي،لإسرائيل

طبيعةمعيتناسببماأيديولوجياومعدونعاليا،تدريبامدربونالحزب

للجنة.طلباالقتالإلىبشوقيتدافعونوهم،ينفذونها.الديالعسكريةالعمليات

اللوجسديالدعمتوفيوعلىفائقةقدرةيملكوهو،اللهحزبنشأةومنذ

يتدفقونالمقاتليقمئاتوأن..إسرائيلحالتماسخطوطعلىلمقاتليهالسريع

الشريطمعابرالإسرائيليةالقواتفيهاتتخطىمغكلفيالحزبإلى

علىالدفاعيةالقدرةيملكلامن..العصاباتحربفي..وعادة.الحدودي

الأهدافبإخفاءالجويةأسلحتهأهميةمنيخففأنيمكنهالعدومواجهة

بعلبكفيفالحزب..اللهحزبقوةنقاطهيوهذهالمظاهر.عنوالابتعاد

وليس..الاستعراضأشكالكلعنبعيداللبنانيالجنوبوفيبيووتوضاحية

جنودهأفرادوعددرصدها..يمكنثكناتأوثابتةعسكريةقواعدلقواته

مقاتل.آلافثلاثةنحوالمقاتليق
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تسللضدراداريةمنظومةأحدثلبنانجنوبفيإسرائيلزرعتوعندما

تعطيلفيالحزبخبراءتفنن،الإسرائيليةع+أ!4شركةإنتاجمنالمقاتلين

نشطتإذالعدو..جنودبالرعبوأصيب.فعاليتها.ففقدىتالمنظومةعمل

أ،لا!لأالا5منظومةإلىإسرائيلفلجأت.بكثافةالعبواتوزرعتالكمائن

ثبتلكن..الشماليةمستعمراتهالحمايةالكاتيوشالصواريخالمضادةالأمريكية

.الأخرىهيذريعافشلافشلها

الاءدمغةحرب

اضطر..ثقيلبرعبالناجحةالفهحزبعملياتإسرائيلواجهتهكذا

العسكريةلشاراتهمسوداءخلفيةوضع-إلىغولاني-النخبةجنودإثرهاعلى

رجالأيديعلىقتلواالذينزملائهمعلىحداذاالخضراءالخلفيةمنبدلأ

..الموتإلىرحلةلبنانإلىالذهابأنوتصورواالقه)1(..حزب

..والصديقاتالأهلإلىمسبقةوداعرسائليكتبونكانوافقد...لذلك

اللعبةوتسيير..المفاجئةوالمبادراتالمباغتةعلىقادرينلجنودمستسلميق

لدىوالرعبالخوفنزعاتفنمت..نادرتيقوخبرةبفنالعسكرية

الإسرائيليةوالوحدةأختها..تقصفالإسرائيليةالدبابةوباتت..الإسرائيليين

تصريحاتمنيطلعالخوفونلمح..والارتباكالذعربرصاصأبناءهاتقتل

نفسه:نتانياهو

بنا(.اللهحزبلحاقبعدمضمانانريدلكننا.(لبناننتركأن)نريد-

وصفالذي-إيتانرافائيلالإرهابيزوجة-ماريسونعوفرةوتصرخ

بالصراصير:العرب

منالإنسحابحتىلبنانغزومنذالإسرائيليينالعممكريينقتلىأنالإحصائياتبعضذكرت)1(

والمقاومةاللهحزبكمائنفيالطرقاتعلىالمزروعةالقنابلحصدتهم،قتيلالفبحوالييقدرجنوبه

مختلفة.بإعاقاتأصيبالأقلعلىنصفهممصاتجا1294منأكثربخلافهذا،اللبنانية

)1)..لبنانفي(الجليلسلار)عم!يةلضيعلأ
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بالنسبةجحيماباتلبنان..اللهحزبمهادنةعلىالحكومةالتعمل-

قائلأ:-رابيقمساعديمنوكان-هابرإيتانوينفعل

حررناالذيننحن.الذريةالقنابلنملكونحنحللديناليسالماذا-

قادةوقتلنا،المصرييق)1(.أنوفتحتمنالراداروأخذنا..عنتيديفيالرهائن

نساء)2((.ثيابفيبجنودأسرتهمعلىالفلسطينييق

)روبرتااليهوديةالكاتبةاصابوالرعبالضعفقمةهوالذيالتشاؤمهذا

فيه:قالتالذياليهود()مصيوكتابصاحبةشتواوس(

إلىدخلنالقد.الاستواتيجيةالسقطةبأنفسناارتكبنالبنانجنوب)في-

نحن(.مناوحماقةكاملةبرغبةالغازأفران

إسرائيلي:عسكريجنرالوقال

حربمنظمةتامبشكليهزمأنكبوىلدولةحديثجيشلأييمكنالا-

محارقيالأفضلمنكانإذاماحولالسجالفيجدوىثمةفليس،عصابات

الأمذي؟(.الحزامداخلمنأمالدوليةالحدودخطمناللهحزب

:غربيونعسكريونخبواءوقال

الجيتقأسطورةزعزعتالديالموجعةالقهحزبضربات)إن-

الإسرائيليينمعيتعاملأنه-دوليةمخابراتبشهادة-أثبتت.الإسرائيلي

الديالإسرائيليةالسريةاختواقخلا!هامناستطاع..متطورةحديثةبوسائل

(.أنفسهمالأمريكييقعلىتعصىكانت

القه:نصرحسنالقهلحزبالعامالأميقيقولبينماهذا

البحرعلىغاربرأسقربنقلهليوكبتربطائرتينا)!بو!منالعدوتمكن9691ديسعبر24فجر)1(

)حربإلرائيل.فيالقواعدإحدىإلىالجهازوحملقتلهمثمقديمإنذاررادارجهازأفرادوحاصرالأحمر!

284(صفوزيمحمدأولالفريقمذكرات.لنواتالثلاث

ليلفتاةدورمتلالذي،الأيبقالإسرائيليالوزراحرئيسباراكقادهاالتنببيروت)دردان(عمليةيقصد)2(

!!مثيرةنسائيةملابسمرندبا
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في!هائسؤقالذيبالشجاعةيتحلونلاالإسرائيليينوالجنودالضباط)إن-

تكنلمعاقا05خلالأنهالحقيقةففي..الزمنمنعقودخلالالإعلاموسائل

معتعاملناخلالومنالضعفاء.همالعربكانمابقدرالقويةهيإسرانيل

بأحدثمجهزايكونيتحركعندماالإسرائيليالجنديفإنالعدو..

ذلك.كلمعلكنها.قدميهأخمصإلىرأسهمندرغاويرتدي.،التجهيزات

..لديهالديالأساسيةالضعفنقطةبسبب..العالمفيلهمثيللاجبقلديه

وقلوبناالقتالإلىنحننذهبذلك..مقابلفي..الحياةعلىالحرصوهي

(.المقاومةفيالقوةنقطةتكمنوهناالنتهادة..تعشق

العدووجنوداللهحزبقواتبيقضروسحرباشتعلتهكذا

منبععلياتتردإسرائيلكانتللحزبناجحةعمليةكلومعا.ومستعمراته

وللعواطناللبنانيةللد؟لةموجعةتكونبل..القهحزبتوجعلاآخرنوع

الحيويةوالمنث!آتالتحتيةبنيتهوتدميواللبنانيالععقبضربوذلك..اللبناني

فعاليتهوشلالحزبعملياتلجمأجلمنللضغطمحاولةفي،.للدولة

العسكرية.

المفاوضاتإلىإسرائيللجأتسنواتعشرمدىعلىالأسلوبهذافشلولما

فيوتوصلتكريستوفر..وارنالأمريكيةالخارجيةوزيربرعايةالقهحزبمع

الأراضيداخلمقاومتهالحزبيحصربأنيقضياتفاقإلى،3991أبريل

إسرائيلشماليمناطقإلىالإطارهذاتجاوزوعدم،الجنوبفيالمحتلة

إسرائيلتلتزمأنمقابل..فدائيةبعملياتولاالكاتيوشابإطلاقلا)الجليل(،

وقياداته،تحركاتهوتعقبوملاحقةتجمعاتهومناطقاللهحزبمواقعبضرب

سلامةيهددالذيالنوعمنكبيرةعسكريةأعمالإلىالأمريتجاوزأندون

.السوريالجيشمعاحتكاكإلىبالتالييقودأو..الداخلياللبنانيالأمن

أكثربشراسةفنشطتإسرائيلقتهحضماسرعانكالعادةالاتفاقهذالكن

الشماليةإسرائيلمستوطناتوضد،اللبنانيالجنوبفيالقهحزبعمليات

مثيل.لهيسبقلمبشكلالفريقيقبيقالمخابراتحربنشطتكماأيضنا.

))01.لبنانفي(الج!يلسلار)عم!يةفضيعة
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موجعة.،الأدمغةذكيةالدهاء..شذيدةسريةحربشكأدنىبلاوكانت

الإسرائيليالانسحاببعدحتىتخمدولمالقهحزببقيامبدأت(.الضربات

.الجنوبمنالمخجل

الاشهرالخافئ

على،واستخباراتياعسكريادائقا،المنتصرةهيتكونأنتعودتولأنها

والعسكريةالأمنيةا!هيكليةمفاصلبضربالإسرائيليالقراركان،العرب

ومفتوحة.طويلةالشرسةالسريةفالحرب..كوادرهواستهدافالقهلحزب

الحزبكوادرأحدعبيد)1(الكريمعبدالتنيخاختطاففيهاالأولالفصلوكان

أجلمنوذلك.،الجنوبيةجبشيتببلدةمنزلهمن9891يوليوفيإسرائيلإلى

صيداتلالفوقطائرتهأسقطتالذيأراد()رونالإسرائيليالطيارمصيرمعرفة

.8691أكتوبر16في

فبواير17في)2(الموسويعباسالحزبعامأميناغتيلأيفتاالقريةوبذات

الديحرارياالموجهةالصواريخأطلقتطياربدونطائرةبواسطة..2991

وضوئية.ساخنةبؤرتجذبها

اختطافعلىجوا..محمولةكوماندوزوحدةأقدمت4991مايووفي

..بالبقاعمنزلهمنالمقاومةحركةفيالأبرزالعسكريالقائد)3(الديرانيمصطفى

الإسرائيليينبمساعدةقام-ذلكبعدعشائرياأعدمالذي-عمهابنأنوتبيق

مكانه.عنوإرشادهم

سيارةبواسطة-الحزبنشطاءأحد-مغنيةفؤاداغتيل4991ديسمبروفي

عمادشقيقهأنااعتبارعلى،وزوجتةالحلاقأحمدالجاسوسأعدهامفخخة

برفقته.سيكونالقهحزبفيالأمنمسئول)4(مغنية

الكتابمنالأولبالجزءجاءتعبيدالكريمعبدالثيخاختطافقمة)1(

.الكتابمنالثانيبالجزءجاءتالمولوياغتيالعمليةتفاصيل)2(

ا!!يكلحراسمنالأولبالجزءأيفت!جاءتاختطافهعملية)3(

فيايضاوجاءت،ا!هيكلحراسمنالثانيالجؤفيلتفاصيلهاالرجعيمكنمغنيةفؤاداغتيالعملية)4(

بالقاهرةالصغيرمدبوليدارعن(لبنانفيأعدمجاسوسأول.الحلاق)أحمدكتابنا

))..لبنانفي(الج!يلسلار)عم!يةفضيعة092
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.الخنادقعنبعيذاالقهوحزبالموسادبيقالظلامحربعملياتوتكررت

وهما،7991سبتمبوفيمغنيةوهيثم5991.،نوفمبوفيحربسعيدسقطإذ

ديسمبوفيحيدرزاهيالمتفجراتخبيرأيفتاسقطكما،بالحزبمسئولان

المسئول،ديبعلي،الحزبقياداتمنسقطواالذينآخروكان.8991

لاسلكيافجرتناسفةبعبوةاغتيلإذ(.الجنوبفيالعملياتومنسقالعسكري

(.كاول)أماسمالأهاليعليهاأطلقطياربدونطائرةبواسطةالجو..من

تصوركلالإسرائيلييقضدالاستخباراتيةعملياتهفاقتفقد..اللهحزبأما

.،الموسويعباسللشيخخلفا2991عامالقهنصرحسنالشيخقيادتهتولىمنذ

المحليةوشبكاتهاالإسرائيليةللمخابراتالعبقريةالقهحزباختواقاتوكانت

خلالمنالقهحزبمخابراتجهازتوصلفقد..تنتهيلاتساؤلاتموضع

الجيشفيالشماليةالقيادةلخططودقيقمسبقرصدإلىا.وعيونوآذانأذرع

القهحزبعملياتمنمتصلمسلسلفيالضبا!كبارولتحركات..الإسرائيلي

والحكومة.والمخابراتالإسرائيليالجيمث!داخلزلزالاأحدث،!الناجحة

القهحزببيقالسريةالحربوقودوهماالمضاد..والتجسسالتجسسإنه

الإسرائيليالانسحاببرغموحدةضراوةأكثرالآنإلىوهيالعدو..ومخابرات

.الظلامأستارتحتاللبنانيالجنوبمن

أدخلوافالإسرائيليون..متطورةوأدواتعاليااحترافااستلزمتحربإنها

واستخدموا..المقاومةعناصرلمراقبةالحمراءتحتمابأشعةالمزودةالمناطيد

عنللاستشعارومجساتللتنصتوراداراتالتسللعملياتلكشفالليزر

منواسعةشبكاتعلىأسستوالمخابراتيةالأمنيةاللهحزبفعاليةلكنابعد.

كشفها.عن-الانسحابقبل-إسرائيلمخابراتعجزتالمتعاونيق

ألا،القهلحزبالخارقةالععلياتأهممنواحدةتعدأسطوريةعمليةوهناك

الجنرال-الشماليةالجبهةقائدمكتبمنللغايةسريةوثائقسرقةوهي

الجنرالتتبعإلىقادتالديالعمليةوهي9991.،مارسفيأشيكنازي-

ضباطه.منثلاثةمعوقتلهجيوشتاين

)))..لبنانفي(الج!يل2)سلاعم!يةفضيعة
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الاستخباريالمأزقمنعينةسوى،هذهالطائرةالوثائقعمليةتكنولمهذا

منالعديدتفكيكفياللهحزبمخابراتنجحتبعدما..لبنانفيالإسرائيلي

التجسسماكينةمفاصلعلىبالوقوفسمحمماعناصرها..واستنطاقالشبكات

في8991عامعنصزا22منمكونةشبكةكشفتمإذ،.الإسرائيليةوالتخريب

فيالثانيالرجل-وردرجاءعنهاأرشدعضؤا17منأخرىوشبكة..بيروت

الديالشبكاتوعشرات..المحلييقالعملاءبتجنيدالمختصة405)1(الوحدة

مائذيتضمشبكةكانتأهمهاتعد..أنمنأكثروهيوأعضاؤهامفاصلهابترت

9991.بدايةفيعليهمالقبضألقىمجتمعيقشخص

مخابراتتمكنتفقد..!همحصرلافهمبمفردهميعملونالذينالعملاءأما

ضاهروغسان،6991نوفمبوفينهراطونيالأمنضباطاغتيالمناللهحزب

حارسهمع7991أكتوبرفيريشاوسليم،8991فبرايرفيشبعاأمنمسئول

الجنوبيلحدجيشضباطبين08الرقمريشاويحملمصريا)2(..كانالذي

الديالأسماءمئاتالخونةقائمةوتضم.اللهحزبأيديعلىاغتيلواالذين

جنوبفيولرجا!هاالإسرائيليةالتجسسلماكينةرعاششللفيسقوطهاتسبب

أبيب.وتللبنان

للجيثى7991عامواشسلم..لبنانجنوبفيالإسرائيليةالمخابرات2لصاععل..درزي.وردرجاءالرائد)1(

رجاءوكانبعضها..اعتقالجرىالتجسثبكاتمنالعديدعنبهاأدلىالديالمعلوماتوكشفت.اللبناني

مواطتابمفتهالحلاقوكاناليالينحنانوزوجتهالحلاقالبديععبدأحمدالوصادجاسوسعنمسئولآورد

لبنانفيمرةلأولخطيرةسابقةفيبالإعدامعليهوحكمأمرهكثفأنإلىالحزبرجالثقةحازقدلبنانيا

إسرائيلفيالصحفعلىالعسكريالرقيبأن،7991أكتوبرمنتصففيأحرونوتيديعوتجريدةنثرت)2(

والذي،7991أكتوبرأولعمردمنالثلاثينياتفيالجنسيةمصريمقتلحادثعن،أنواعهبكافةالنثرمنع

عنتقريربنشرفقطالرقيبوسمح)جزين(..بعنطقةلبنانفيلحدجيشضباطأحدمعاللهحزببوالطةقتل

وكانصليقا..سفرجوازيحملالمصريالمواطنأنبالتقريرجاءحيث..كاملةتفاصيلأوألعاءذكردونالواقعة

فخعنعبارةكميناوأعدتالجيبليارتهاللهحزبقواتورصدت..الجنوبيلبنانجيثىلحمابيعمل

يحباللهحزبقواتحاولتلقد..معهكانآخروشخصالمصريالسائقوماتالعربةتفجيرإلىأدلىملغوم

الأعمالفييعملونمحريينوجودوقحة.العمليةأعاقممابشرالةالإسرائيليةالقواتمعهافتعاملتالجثتين

قبل،منال!متارعنهاازيحالمحتلاللبنانيالجنوبفيالإلرائيليالجيثىلدىوالمؤنالنقلمثل3الم!اعد

لحزبجا!ولتايعملمصريوجودفيالتكحولالأخبارصنالمزيدنثرالإسرائيليةالحربيةالمخابراتومنعت

المحتل.اللبنانيالجنوبفيالعاملينالمصريينبينمنالله

!!..لبنانفي(الجليلسلاس)عم!يةفضيعة292
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وكلاللهحزبرجالأدمغةبين4عنيد.مطور..(.محترفصراعبالفعلإنه

مفككالإسرائيليالجيشهربإلىالنهايةفيأدى.إسرائيلمخابراتأجهزة

والحواجزالمكهربةبالأسلاكمحتمياحدودهخلفواختبائه..والأوصالالعقل

الحمراء.وتحتالصوتيةبالذبذباتتعملوأجهزة،.الالكترونية

العدوأربكواالذينهؤلاء..ورشالثاتهماللهحزبرجالمنخوفاذلككل

طوالمجتمعةالعربجيوشترساناتعنهعجزتمابهوفعلوا..قوتهوهمشوا

وأبرزأهمأحد،الطرفيقبيقالاستخباراتيةالحروبوكانت.(قرننصف

إلىالنهايةفيقادتحيثتالإطلاقعلىوأشهرها..لبنانفيالسريةالحروب

اللبنانيةالمقاومةدحراستحالةيؤكد،إسرائيلفيعاماستواتيجيرأيتكوين

لجنودالمتصلالنزيفتوقفحلولأيةهناكتكنلموبالتاليعليها،والقضاء

الخوفبأمراضالإصابةأوالجسديةبالإعاقةأوبالقتلسواء.إسرائيل

مريرةندمحالةعنالصريحوالإعلان،الانسحابسوى،الليلوهواجس

.لبنانغزوعلىأصلهمنللإقدام

!)01.لبنانفي(الج!يلعمبآسلاكلفمميعة

392

http://www.al-maktabeh.com



عملياتأولى..)صور(عمليةفضيعة

!ا..لبنانفياللهحزب

فيالاستشهاديةعملياتهأولىاللهحزباستهل11111111111111111111111111111111111111111111

ضابط..!ا:027بينمافيهاوقتل..8291صورعاور

الإسرائيليالدفالحجيمقفرولحلثمتىمقوجندي

في.الهادر.كالقصفالعمليةوجا،ق..ومخابراته

حربوعبقرية..المسلحالعملعبقريةعلىتأكيد

وأجهزة..اللهحزبجهازأمقبينالدها،

!!..مجتمعةالإسرائيليةالاستخبارات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ييندلاستشهااميرأ

تعرضتحيث8291)1(..يونيو4فيفعلياللبنانالإسرائيليالغزوبدأ

لمدةوالبحريوالمدفعيالجويللقصفلبنانفيالمشتركةالقواتمواقعجميع

نحوالجويةالطلعاتمتوسطوبلغجدا.(عاليةوبكثافة..متواصلةساعة55

الواحد.اليومفيطلعة013

العمليات!هذهالتصديأوالتدخلبعدمالسوريةالقيادةالتزمتاوقتها.

نأبعديونيو..13يوملبيروتالقريبالتطويقلعمليةأدىمما..الحربية

بيقالنارلإطلاقدائموقفترتيبإلىالأمريكيالمبعوثحبيبفيليبتوصل

يونيه.11نهارمنتصفمناعتبازاوالإسرائيلييقالسورييق

صواريختدميرتمحتىيونيه9يوممندمشقفيانتظرقدفيليبوكان

دمشق-بيروتطريقوقطعتبعبداإلىالإسرائيليةالقواتووصلت6(،)سام

إطلاقلوقفالدائمالاتفاقالأسدحافظالرئيسمعحبيبرتبثم..الدولي

السرية.بملحقاتهالنار

علىكاملةبصورةالحصارأحكمقدالعدوكانيونيو14يومفجرومع

التزامعلىتاماطمئنانبعد..الجهاتكلمنالجنوبيةوالضاحيةبيروت

بالتعاملمسلحفلسطيذيأولبنانيفصيللأيالسماحوعدم..الصمتالسوريين

العدو)2(ح

أولىبوضعسارعواالذين،الشيعةمنالبقاعيينالإسلامييقثائرةثارت

لبنانفيأنللإسرائيلييقتؤكدكبيرةبعمليةبالقياموفكروا(،الله)حزبلبنات

بعدهالتجئ.واستقلالهلبنانأمنعنبقوةوالدفاع،إهمالتصدييستطيعمن

الإسرائيليالعدوفدالانتقاميةالفهحزبعملياتوأشهرأولىقليلةبأيام

العنيدالغاصب

إلىكثيزاألاءمفاجنليليهروبفيحدودهاداخلإلىنهائياإصرائيلبان!حاب02/5/0002في)1(وانتهى

.(الله)حزبضرباتأماموجبنهاتخاذ!!اوفضعالإصائيليةالصكرية

قواتضداللبنانية-الفلسطينيةللحربالعسكريوالتوثيقالسيايمالتحليلفيدراسة-الاشنزاف)2(حرب

الاضراتيجيةللدراساتالعربيالمركزحمزةمحمدد.-8491-8291لبنانفيالإسرائيليالاحتلال

.8591ازولىالطبعة-عمانوالعمكرية

)01.لبنانلىالهحز،عملياتأود.صور.عم!يةفضيعلأ
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أحمدالشابعلىالاختياروقعتقدموا..الذينالشبابعشراتبيقمن

منهاا!هدفكانالدي..الأولىالاستشهاديةالعسكريةالعمليةلتنفيذقصيو

قبلكانالذيالمبنىوهوصور..فيالإسرائيليالعسكريالحاكممبنىتدمير

اللبنانية-الفلسطينيةالمشتركةالقواتلقيادةمقزاالإسرائيليالغزو

الشرطةوقيادة،العسكريللحاكمكمقرالإسرائيليالاحتلالقواتواستخدمته

سلاحوقيادة،الإشارةسلاحوقيادة،الحدودحرسوقيادة،العسكرية

مما..الخاصة)جولاني(كوماندوزوقواتالمظلييققواتوقيادة،المهندسيق

منوتحيطه،نهارليلالإسرائيليالعسكريبالزحاميضجالمبنىيجعل

الحراساتعنفضلأ،والإسمنتيةالرمليةوالحواجزالشائكةالأسلاكالخارج

المتأهبة.القوية

لميفريماالسلاحا

رسالةبكتابةيفكرولمالفجر..ركعتنوصلىقصيرأحمدتوضأالفجر..عند

نأاللهويدعوالكريمالقرآنآياتيرتلكانحيث،وأخوتهوالديهإلىأخيرة

الصهيونية.الدولةدفاعجيشأفرادمنعددأكبولحصدمهمتهفييوفقه

القه.علىوتوكل

مادةمنالكيلوجراماتبعشراتمحملة..تنتظرهكبيوةشاحنةهناككانت

عندووقف..بحبيتحسسهاالشاحنةحولدارالانفجار..شديدة.77.لأ

لأنهاذلك..ومباركةغزلحالةفيجسمهاوتلمسبالدعاء،يتمتممقدمتها

قصيوأحمدبهاتحركبداخلها.وهوبانفجارهاالجنةلدخولوسيلتهستكون

اللهحزبرجالودعواتالملائكةتحفههدفهإلىانطلقثم،البدايةفيببط!

بإعزاز.يودعونهكانواالذين

بسيارتهاقتحم8291يونيو11صباحمندقائقوعشرالسابعةالساعةوفي

..مذهل..عنيفانفجاردوىكالبرقلحظةوفيبالعسكرييق..المكتظالمبنى

وانهار،مشتعلةمنهاأجزاءوطارتالشاحنةتفسختكلها..المدينةلهارتجت

..معدودةثوانفيفيهمنعلىالمبنى

011.لبنانفىالكحز*عملإتأولى.صور.عم!ية!يعلأ892
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الإسرائيليةالرواياتحسبحاصذاالجسور..اللبنانيالشاباستشهد

صحيفةذكرتكماإسرائيليا..عسكريا037بيقمايتراوحعدذانفسها

يعثرولمالإسرائيليتيقهاآرتسصحيفةحسبقتيل04و.،)علهمشمالأ

الجنةفيكانفقدأثر..أيعلىالشهيدالفدائيللبطل

لدىالأمضىالسريالسلاحهوالاستشهادأن..الدوليونالمراقبونولاحظ

مركبةكلفييشكونوباتوابالرعبالإسرائيليونيومهاأصيبإذا.اللهحزب

قطعةكلوفيالففاء..فييحلقبريطائركلوفي..الأرضعلىتسيرمدنية

الطرقاتيجافيعلىصخر

الطائرةالنعوش

بلاالتخبطلدرجةوأربكتهمعقو!هموأكلت..الصدمةبهمعصفتلقد

علىالتواجدرفضواالسحكريينمنكبيولعددعديدةمحاكماتوحدثت..وعي

أجسادفيهتصلىجهنمإلىالغزوبدايةمنذلبنانتحولتفقد..لبنانأرض

العقليةأوجدتهامأساةأكبرتمثلالطائرةالنعوشوباتت..العسكرييق

الإرهابية.الصهيونية

مالابحياةأودى..المروعالتفجيرحادثأنالمصادرجميعاتفقتوقدهذا

وامتلأت..كبيرةرتبايحملونممنإسرائيلياعسكرياضابطا13عنيقل

بينهم:منكانالذينالقتلىبصورالإسرائيليةبالصحفالنعيصفحات

العسكرية.الشرطةمن-موشيهأمانحربأركانعقيد-

العسكريةالاستخباراتمن-يافوادسعادحربأركانعقيد-

العسكرية.الاستخباراتمن-موشيهبنمائيوحربأركانعقيد-

العسكريةالاستخباراتمن-ألبيوتغونونمقدم-

الحدودحرسمن-مرزوقساباكمقدم-

الحدودحرسمن-مادارحاييممقدم-

الحدودحرسمن-فارسربيحمقدم-

992))..لبنانفااللهحزبعم!ياتأولى.صور.عم!ية!ضيعة
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بيت)1((.)نتيقالشاباكمخابرأتجهاز-شيميديمئيومقدم-

البحريةسلاحمن-آدمنموشيهمقدم-

العسكريةالاستخباراتمن-حنانزيفرائد-

جولاني-الكوماندوز-الخاصةقواتمن-يشيحوررائد-

جولاني.-الخاصةالكوماندوزقواتمن-شرفسعيدرائد-

تنتهيحتىفأقلنقيبرتبةمنالقتلىلعشراتذلكبعدطويلةوقائمة

الجنود.بأسماء

6الشهلىابوأ

يونيه01فيالم!ثتوكةالمقاومةقواتنفذتواحد.ابيومالعمليةهذهقبل

منصبيشغلالذيآدم()يكتوئيلالإسرائيليالجنرالاغتيالعملية8291

العدو..جيشفيالعملياتشعبةورئيس)2(..الجيشأركانهيئةرئيسنائب

وقام..لبنانفيالغزوقواتقياداتكبارلصيدالإطلاقعلىعمليةأولوهي

قديمة)فسقية(داخلاختبأواحينماالدامور..مدينةفيفدائييقأربعةبها

.آدمالجنرالوتصيدوا

:9991سبتمبوالربيالغدمجلةفيأحمدسيدرفعتالدكتوريقول

الجميل،الفقيرالريفيمنزلهفيقصيرأحمدالشهيدبوالدالتقيتعندما

سألته:،صودأقضاء)معروب-بقرية

وأنه،المقاومةأو،اللهحزبإلىينتعيأحمدالشهيدبأنتعلمكنتهل-

علىعسكري003العدورجالمنأسقط)الذيالمبنىهذافينفسهسيفجركان

بعيذااللبنانيالجنوبإلىالتقهقرعلىوأجبرهم،وجريحقتيلبيقماالأقل

جذا..؟(.

يعادلوهوشاباكبجذلكبعداشبدلالذي،إسرائيلفيالداخليالأمنلجهازالقديمالاسمبيتالثين)1(

التحدة.الولاياتفي)!موجهاز،الدولمنالعديدفي(الدولة)أمنجهاز

هذهعلىوأطلق..الإسرائيليالجيشفيالأركانميئةرئيسمنمبيثغل)الجنرال(ليفيموثيهكان)2(

الإصائيليين(الجنرالات)مجزرة.31العملية

11..لبنانفىاللهحزبعم!ياتأود.عمبتمور.فن!يعة553
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المتواضعالبسيطالريفيوهومبتسقاأجابذي

سنواتثلاثبعدإلانتهيذاارتفعقدابذيأنأعرفلمأنذيتعلمهل-

..؟استشهادهمن

سألته:

..؟-كيف

.بذيجاأ

عامإلاتشكيلهعنيعلنلمإذاله(.)حزباسمهتنظيمهناكيكنلم-

الشهيدأنليبلغذيمنهمجاءبمنفوجئتقصيوبوقتالإعلانوبعد8591.

دويهاسمعناالديالاستث!هاديةعمليتهعنلناوحكواشهدائنا.أولهوأحمد

قيادةمقر)نسفبهاتشرفالذيهوابنناأننعرفنكنولممنزلنافيهنا

صورا.مدينةفيالإسرائيليالجيش

الجنوبيةالضاحيةوفيالقرىفيوالأصدقاءالمعارفبينعنهنبحثكنالقد

بجوار،وأعظمأكرمهومنعندأنهنعلمنكنولم.سنواتثلاثطيلة،ببيووت

حينوسعادة،والمعاناةالحزنمنسنواتثلاثوالشهداء.والصديقيقالنبييق

بالخبر.علمنا

أحمدسيدرفعتد.ويضيف

.(.أبنائهمنآخرشهيذاقدمأيفتا،الأبهذاأن،نعلمحينلنا)ومفاجأة

المقاومةنفذتهااستشهاديةعمليةأولورفاقهالموسويعباسالنتميخأعدلقد

أحمدالاستشهاديأقد!حيق،8291نوفعبو11بتاريخلبنانفيالإسلامية

كيلوجرامبخمسمائةمزوذاصور،فيالعسكريالحاكممبنىاقتحامعلىقصير

منالشابالفدائيتمكنحيث،بسيارتهالانفجارشديدة.7+.لأمادةمن

اقتحامثمصور،فيالعسكريالحاكممقرلمدخلالترابيةالسواتربيقالمرور

الديالشائكةالأسلاكجرأنهحتى،الحديدةوالموانعالإعاقاتشتىوتجاوز

وفجرهبهفاصطدم..المبنىجدارإلىوصلحتىقوتهبكلوانطلقالمبنىتلف

بداخلهمنعلىوأجهزكاملأ،تدميزافدمره

011103.لبنانفىالدحز+عم!ياتأود.صور.عم!يةفنميعة
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كالقصف.!لبنانفي..إسرائيلضدالقهحزبعملياتأولىجاءتهكذا

أسرعمليةأيضاأشهرهامنكان.االعملياتمنمتصلةسلسلةفيا!هادر..

عسكريةعمليةفياختطافهمجرى0002أكتوبر7فيإسرائيلييقجنودثلاثة

إلىإسرائيلياستخباراتضابطاستدراجثمإسرائيلداخلمن،مدهشة

الطيارأخبارلتقصيللبنانبالسفراللهلحزبععيلأقنعه)1(بيروت

معالتعاولفيقدفاالمضيعنينمبماآراد،رونالمختفيالإسرائيلي

العملعبقريةعلىواثقتأكيدفيبالند،الندمعاملةالإسرائيليةالاستخبارات

وأجهزةالقهحزبأمنجهازبيقالدهاءحربوعبقريةالعدو..ضدالمسلح

!!..مجتمعةالإسرائيليةالاستخبارات

(.الهيكل)حراسمنالثانيالجؤفيتفاميلهاجاءت،وإلرائيلاللهحزببينالأيرىتبادلعملية)1(

011.لبنانفىالكحزبعملياتأو&.صور.عم!يلأفنميعة203
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ولثماتيللأصبرامذبعةفضيعة

..ا!بروقهه

للوصولالطرقأسرلحهمأالإسرانيليينعقيدةفيالمجزرة

بأبشعيعفلالصهيونيةالدودةوتارلخ..الهد!إله

دماءوخضبت..الإوهابدولةبهاوصمتالتي.المجانر.

وبلا-جميغاايثمتركواالذيقهؤلاء..حكامهاأيديماضعاياها

إنه..والمسنينءوالنساالأطفالدماءسفكفما-استثناء

التليدمجدها..إسرانيلاسمهادولةقاورأالذيماالإرهاب

أبذاالدهريمعولقالتيتلك،العزلالأبريا،مذابح

ا!..ثارهاا
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سودلأالعقدا

الإرهابمن)إسرائيلعنوانهكتاباأصدريهوديكاتب...هاليفيإيلان

الإسرائيليالموسادأساليبأهمالمجزردأنيثبتأنبهأرار(.الدولةمجازرإلى

الأرجون)1(عصابةرئيسبيجيقمناحممقولةمؤكذا،وإرهابهمالعربلتركيع

دولةقامتماياسينديرفيالانتصاربدونأنه،ياسيقديرمذبحةوبطل

منالأرضسطحعلىمنفلسطينيةقرية385بمسحالبلدوزرقاموما،إسرائيل

أماميفرونالسكانكانفقد4891حتىمسجلةكانتقرية475أصل

ياسيق.دير..ياسيقدير:يصيحونوهمالموسادعصابات

العقيدةأنجيذايعرفاليهود،أسفارعلىوالمطلعللتاريخوالمستقرئ

اليهوديالجنسويدعو،محاربرجلالرببأنتفيدالمحرفةاليهودية

والتجسسوذبحهم)الأغيالأالأخرىوالأممالشعوبلقتلالمختالأالله)شعب

التئنيةسفرفيجاءوقد،استطاعواإن،دمائهاوسفكالشعوبوإجلاءعليهم

فتمحوايدكإلىملوكهمويرفعمامكأمنالشعوبهؤلاءيطردإ)هك)الرب

السماء(.تحتمناسمهم

اليهود،قلوبفيالتاريخمرعلىالعقيدةهذهاليهوديئحاخاماتغرسلقد

،الأخرىالشعوببقيةعلىوالمميزالمختاراللهشعبأنهمضمائرهمفيوزرعوا

والغشبالربااليهوديغيرمعيتعاملأنلليهوديأنروعهمفيألقواكما

!!!الإطلاقعلىبذلكاليهوديمعيتعاملولا،والسرقة

الصهيونيالإسرائيليالكيانجعلتقد،المحرفةاليهوديةالعقيدةوهذه

واعتبار،بهوالتلذذوالقتلالدماءوسفكالإرهابعلىمطبوكاوفكرياعقائديا

!!والعقيدةالإيمانقبيلمنالجرائمهذهمنيفعلهما

8491.بيروت-المميرةدارقرقوط.ذوقاند.ترجمة،إيرائيلالمأزق:جاروديروجيه)1(
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الشعوبحربعلىأطفا)هنبإرضاعيقمن،اليهودياتوالأمهاتفالمربيات

)سآكل:صباخاالإسرائيليالطفلنشيدأصبححتى،العربوخاصة،الأخرى

استطاعتوبذلكإ(..!العربوأحاربطيباجندياأصبححتىبالكاملطعامي

الكراهيةعلى)الصابرا(منكاملةأجيالأتربيأنالصهيونيةاليهوديةالعقيدة

مرعلىلليهودحدثماأشربتهمأنبعد،الآخرينوالأممالشعوبلكلوالحقد

فيالنازيةوألمانياوإسبانياالقيصريةروسيافيومذابحشديدةملماتمنالتاريخ

بإحراقوادعاءاتهمالمحرقةأي)با!الولوكست(الأجيالوتذكرهتلر،عهد

!!!الأفرانفييهوديوليينستةمنلأكثرالنازية

بالأسرىصنعوهبمايتباهونإسرائيلجنرالاتجعلتالمشوهةالعقيدةوهذه

بدماءويسطرونهاالكتبيؤلفونوجعلتهم،وتعذيبوقتلجرائممنالمصرييق

الكيانوزراءرئيسبيجيقمناحمالكبيوالإرهابيفعلكماالعربمنالشهداء

عن)المريضة(ذكرياتهفيهسطرحيث،()الثورةكتابهفيالسابقالصهيوني

ب!اتسل(:والمعروفة(،ليوميزفاي)الأرجونالإرهابيةالعسكريةالمنظمةقيادته

باكوفثم3791في!!االفعليالمؤسسرازييلدافيدقبلهقيادتهاتولىأنبعد

.مريدور.

4891قبلالإرهاب

مذابحشهودأحدكانالذي()1(00كاتس)شموئيلاليهوديلكتابووفقا

سيدرفعتد.يقولكما،فقطمنهسنأخذفلسطيق..فيالعربضداليهود

الإرهابملفعنفكرتنايخدمما،فلسطيقحربوثائقكتابهفيأحمد

هذا:يومناحتىالمتواصلفلسطيقفيالصهيوني

يسكنانعربييقمواطنيقعلىيهودإرهابيوناعتدى16/4/3691بتاريخ.

.بالرصاصرمياوقتلوهماتكفاقربكوخا

8891.يناير3،01بتارفيالكتابالوفدجريدةعرضت)1(
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علىيدويةقنابلأربعالصهيونيةالعصاباتألقت،17/3/3791بتاريخ.

.بجراحعشرةوأصيبواحدعربيقتلحيث،يافافيعربيةمقا؟

الحافلاتمنعددعلىيدويةقنابلعدةألقيت،26/9/3791بتارفي.

أخرىامرأةوأصيبت،امرأةفقتلتالعربية

الصهيونية)الإتسل(منظمةأعضاءأحدألقى،11/11/3791بتاريخ.

وإصابة،شخصينمقتلإلىأدىممايافا،حديقةفيعربيمقهىعلىقنبلة

بجراحآخرين

يهوديحيفيعربيةحافلةعلىالنارأطلقت،14/11/3791بتاريخ.

امرأتانبينهمالركابمنثلاثةفقتل

الإرهابية)الإتسل(منظمةأعضاءأحدألقى،3791ديسمبرأواخرفي.

منالعشراتفأصابت،القدسفينابلسلبوابةالمجاورالخضارسوقعلىقنبلة

وجريحقتيلبيقالعرب

81فقتلحيفا،سوقعلىيدويةقنبلةألقيت،6/3/3891بتاريخ.

.آخرون38وأصيبعربياشخصتا

مدينةفيعربيةحافلةعلىيدويةقنبلةألقيت،4/7/3891بتاريخ.

.آخرونسبعةوأصيب،العربمنخمسةفقتل،القدس

عصابةوضعتهما،ملغومتانسيارتانانفجرت،6/7/3891بتاريخ.

وجرحعربيا،مواطنا21مقتلإلىانفجارهماوأدىحيفا،سوقفي)الإتسل()1(

يدويةقنبلة،القديمةالقدسمدينةفيانفجرتنفسهاليوموفي.آخرين52

آخرينأربعةوجرحشخصينمقتلإلىوأدت)الإتسل(عصابةوضعتها

(.الوطنيةالعسكرية)المنظمة:دالختصرةالعبريةالحروفا?ع(اتزل.أيفا)تكتب)1(أتسل
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فقتلت4بالقدسحافلةعلىيدويةقنبلةألقيت،8/7/3891بتاريخ.

آخرين15وجرحتأشخاص

عربية،خضارسوقفي،يدويةقنبلةانفجرت،24/7/3891بتاربخ.

آخرين.92وأصابتعربيا12فقتلت

منظمةعناصرأحدألقاها!يدويةقنبلةانفجرت،15/7/3891بتاريخ.

المصليق،خروجأثناء،القدسمدينةمساجدأحدأمام،الإرهابية)الإتسل(

.ثلاثونوأصيبأشخاصعشرةفقتل

أبيب.تلمدينةفي،قتلىالعربمنثلاثةوجد،7117/3891بتاريخ.

)الإتسل(عصابةوضعتهاثملغومةسيارةانفجرت،25/7/3891بتاريخ.

.سبعونوجرح35فقتلحيفا،فيالعربيةالسوقفي

أحدفييدويةقنبلة)الإتسل(عناصرأحد،ألقى26/7/3891بتاريخ.

عربيا.47فقتلحيفاأسواق

)الإتسل(عصابةوضعتهاملغومةسيارةانفجرت،26/8/3891بتاريخ.

آخرين35وجرحتعربيا34فقتلت،العربيةالقدسسوقفي

متفرقةحوادثثلاثةفي)الإتسل(عصابةقتلت،13/11/3891بتاريخ.

آخرينأربعةوجرحتالعربمنخمسة

فقتلحيفا!فيقنبلتيق)الإتسل(عصابةفجرت!27/2/9391بتاريخ.

رابع،وجرحأبيبتلفيالعربمنثلاثةقتلنفسهالوقتوفيعربيا27

آخرونستةوجرحالقدسفيالعربمنثلاثةقتلكذلك

ركسسينمافييدويةقنابل)الإتسل(عناصرألقت،92/5/9391بتاريخ.

بجراحعربيا18،لافىفأصيبالقدسمدينةفي

سوقفي،يدويةقنابل)أرجون(عصابةفجرت،612/9391بتاريخ.

.بجراحعشرتسعةوأصيبالعربمنخمسةفقتل،القدسمدينةفيبطيخ
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بلدقرية)ا!هاجانا()1(عصابةمنعناصرهاجمت،12/6/9391بتاريخ.

وقتلتهم.القريةسكانمنخمسةواختطفتحيفا،بجوار!الشيخ

فقتلت،حيفاأسواقأحدفييدويةقنبلةانفجرت،91/6/9391بتاريخ.

آخرينأربعةوجرحتتسعة

أبيبتلفيعربيةحافلاتستهوجمت،92/6/9391بتاريخ.

عربيا11فقتلتكفاوبتاحورجوبوت

الأماميةالواجهةالأرجون)2(،عصابةنسفت،22/7/4691بتاريخ.

هذامنالعلياالطوابقوكانت،القدسفيداوودالملكفندقمنالأيمنللجناح

المدنية.فلسطيقحكومةلإدارةالرئيسيةالمكاتبتضمالجناح

كلفيالعثمانيالبنك)الأرجون(عصابةهاجمت،13/9/4691بتاريخ.

ومدنييق.عربياشرطياوقتلتويافا،أبيبتلمن

للبالماخالأولىالكتيبةمن،مختلطةقوةأغارت4791يناير31عشية.

اليوم)وتسمىالشيخبلدقريةعلى،أفينوعامحاييمقيادةتحت،الكرما!ولواء

مناز!همداخلمواطتاستينمقتلعنالغارةهذهأسفرتوقد(حنانتل

)3(.العمليةتلكقائدكتبهتقريرفيوجاء،والأطفالوالشيوخالنساءمنمعظمهم

فيقنبلة،الشرطةلباسيرتديان،يهوديانوضع،28/2/4791بتاريخ.

.آخرانشخصانوجرحشخصانفقتل،بحيفاباركليزبنك

ائيلي.الإسالدفاعجيض3نواوهي،()الدفاعتعذيعبريةكلمةا!هاجانا()1

الفندقتفجيرضحاياعددوكان.بيجنيتزعمهاكانمتطرفةيمينيةإرهابيةمنظمة:ليوميزفايأرجون)2(

الجرحى.من4وهقتيلآ،19

أرنيهيدعىصهيونيلباحثكتابعنوأخذته14/4/7291بتارفيأحرونوتيديعوتصحيفةنثرته)3(

داخلإلىالمهاجمةالوحداتوتسللتالعدو،نيرانالحاميةبنيرانهاالوحداتأصكتتالقد.فيهقاليت!حافي

تجنبةالغرفداخلأطلقتالديالقويةالنيرانبمببممكئايكنولم،المنازلداخلتعملوأخذت،البلدة

.(والأطفالالنساءإصابة

)001بيروتلىولفاتيلاسرامذبعةفنميعة
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بنكعلىالصهيونيةالإرهابيةالعصاباتسطت،4/8/4791بتاريخ.

الكتبة.أحدوقتلتحيفافيباركليز

أحدعلىالصهيونيةالإرهابيةالعصاباتسطت،21/8/4791بتاريخ.

قنابل.عدةبداخلهوفجرتحيفافيالبنوك

حيفا.فيالبترولمصفاةعلىهجوموقع،01/9/4791بتاريخ.

فيالقرىإحدى،الإرهابيةالعصاباتهاجمت،12/12/4791بتاريخ.

سكانها.منعربيا12وقتلتحيفاقضاء

عربيامواطنا18الصهيونيةالعصاباتقتلت،13/12/4791بتاريخ.

والثانيةالقدسفيالأولى:قنابلإلقاءحوادثثلاثةفي،آخرينستيقوجرحت

البلد.قربالعباسيةعلىوالثالثةيافامقهىعلى

وهمأبيبتلقربعربيةقريةاليهودهاجم،14/12/4791بتاريخ.

آخرينمائةوجرحواعربيا18فقتلوا،العسكرياللباسيرتدون

بطبويا،عربيةحافلةيهودمسلحونأوقف،14/12/4791بتاريخ.

بجراحواحذاوأصابوا،ثلاثةفقتلواعليهمالناروأطلقوا،الستةركابهاوأنزلوا

)خطيوة

اللدقربعربيةحافلةيهود،مسلحونهاجم،15/12/4791بتاريخ.

بجراحسبعةوأصابواعربيافقتلوا

الوكالةمنبأمر)1!!اجانا(عصابةقامت،91/12/4791بتاريخ.

بيقواكتشفت،منزلينونسفتصفد،قربعربيةقريةعلىبغارة،اليهودية

.أطفالخمسةبينها،جثثعشرالأنقاض

قزازةقرية،)1)هاجانا(عصابةهاجمت،02/12/4791بتاريخ.

القريةمختاربيتونسفت،العربية
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قربعربيةحافلةعلىالناريهودمسلحونأطلق،21/12/4791بتاريخ.

العربمنثلاثةفقتلوا،اللطون

بهجوم(ليوميزفاي)الأرجونعصابةقامت،92/12/4791بتاريخ.

عربيا.ثلاثيقوأصابتيافا،مدينةعلىبحري

،القدسفيدمشقبوابةعلىيدويةقنبلةألقيت،92/12/4791بتاريخ.

آخرين32وجرحتعربيا11فقتلت

علىيدويةقنبلة،)الأرجون(عصابةألقت،03/12/4791بتاريخ.

.والمارةالركابمنعربيا11فقتلتالقدسفيمسرعةتاكسيسيارة

علىقنبلتين)الأرجون(عصابةأفرادألقى،03/12/4791بتاريخ.

ستةفقتلحيفافيللمصافيالتوظيفمكتبخارج،العربالعمالمنمجموعة

.بجروح42وأصيبمنهم

إرهابياعملأالإرهابيةالبالماخعناصرارتكبت،31/12/4791بتاريخ.

والنساءالشيوخمنعددضحيتهذهب،الفلسطينيةحساسبلدةسكانضد

قتلقصة31/7/8191يومملحقهافيمعاريفصحيفةنشرتوقدوالأطفال

ميليتشتاين(:أوري)الدكتورالصهيونيرواهاكما.-حساسقريةوأطفالنساء

مقابلتقعشامخةبنايةعنعبارةوكانتيافا،فيالعربيةالسراينسف.

حيثليافا،العربيةالقوميةاللجنةمقرتضمالبنايةوكانت،المعروفةيافاساعة

07مقتلإلىانفجارهاأدى،ملغومةسيارةبوضعالصهيونيةالعصاباتقامت

الجرحى،عشراتإلىإضافةعربيا

4891عاوفيالإرهاب

فيالعربيةالقرىإحدى)ا!هاجانا(عناصرهاجمت1/1/4891بتاريخ.

عربيا.مواطتا111وقتلتحيفا
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مزدحمةساحةعلىقنبلة)شتيرن(جماعةألقتت4/1/4891بتاريخ

.بجروح89وأصابتشخصتا15فقتلتيافا،فيبالناس

فيسميراميسفندقالصهيونيةالعصاباتنسفت5/1/4891بتاريخ.

.العربمنمعظمهمنزلائهمن02وقتلتثالقدس

وموافقةبإطلاعواليحى)1(()الإتسل(عصابتانفذت9/4/4891بتاريخ.

فيرهيبةمذبحة،شاليئيلفايدالمدعو،القدسمنطقةفي)1)هاجانا(ضصابةقائد

354قتلحيث،القدسمنتارفعلىالواقعة،العربيةياسيق()ديربلدة

إلقاءالمذبحةاستهدفتوقد،والشيوخوالأطفالالنساءمنمعظمهم،عربيا

وديارهم،قراهمتركعلىلحملهموإرهابهمالعربقلوبفيالرعب

سينيايردمذبعة

على،القدسمدينةغربيعاليةربوةعلىتقع،صغيرةقريةياسينودير

مساحتهاتبلغ،جهاتثلاثةمنالمستوطناتبهاتحيطكيلومتراتأربعةبعد

نسمةألفالمجزرةعشيةسكانهاعددوبلغدونم0018

كشفتماوهذاالعربيالحصاراستمرارمعسوءاالمستوطناتوضعازداد

اليهوديةالوكالةرئيسإلىالقدسمنمائيرجولداأرسلتهاالديالبرقيةعنه

القدسمدينةفيالوضعفيهاوقيمت،جوريونبندافيد

خاصة،القدسمنطقةفيعنيفةمعاركفيهتدوركانتالذيالوقتوفي

،كبيوةخسائرالصهيونيةالإرهابيةالمنظماتتكبدتحيث،القسطلحول

وتعذي:،ليهي:أيحاتنطقوليحي(،شتيرن)عصابةباصمعادةيعرفاناع!!إتملأوأأء،ليحى)1(

أحدمنتخلصالذيثاميرإصحاقمنهمأشخاصثلاثةالعمابةيقودوكان.الحريةأجلمنحركة

إسرائيلوزراءرئيسمنمبذلكبعدتولىالإرهابيهذا.بدونهوعادخلويةرحلةفيأخذهبأنالاثنين

.(الإسرائيليةالكتبأكلبفيذلك)جاءمرتين
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ياسيق،ديرإلىالصهيونيتيقو)اتسل(اليحيئ(منظمذيمنعناصرانسحبت

ديرقريةفي-الإرهابية)1)!اجانا(منظمةمنوتشجيعبدعم-لترتكب

التاريخفيالمدنيينضدارتكبتالديالجرائمأبشعمنواحدة،ياسيق

ديرقريةو)اتسل(اليحى(قواتهاجمت،4891أبريل9فجروفي.

ياسيقديرقريةسكانمنمقاومةالبدايةفيالمهاجمةالقواتوواجهت،ياسيق

جريحا.وثلاثينواثنيق،قتلىأربعةكبدتهم

نشرتياسيقديرقريةفيحدثتالديالرهيبةالمجزرةتفاصيلوعن

محاربكتبهتقريرنص2/4/7291فيالصادرةأحرونوتيديعوتصحيفة

ووصفته،باجيلمئيوباسمبعدفيماعرف،فيليبيسكيمئيويدعىصهيوني

اليحي(منظمديصفوفخارجمنالوحيدالعيانشاهدبأنهالصحيفة

باجيلويقولوسمعهشاهدهماودؤنالمجزرةارتكابفيشاركالذيو)اتسل(،

تقريرهفي

القدسمدينةحولحسقاالمعاركأكثردارت4891عامأبريلخلال

،القدسمنطقةفيالمعاركذورةوفي،القسطلقواتمنكثيرةدماءفيهاوسالت

هناكوكان،ياسيقديرقريةإلىالمعركةمنو)اتسل(اليحى(منظمتاانسحبت

تصفيةفيرغبةهناككانتولربما.الانسحابهذاوراءغامضنتيءرأييفي

9391-3691أحداثمنذالعربيةالقريةمعقديمةحسابات

معركةفيتقاتلالبالماخوحداتكانت4891أبريل9-8ليلةوفي

وخرجت،ياسيقديرقريةمنواليحى()اتسل(منوحداتاقتربت،القسطل

في،الشرقيالجنوبمنالقريةوهاجمت،هكيرمبيتحيمن)اتسل(قوات

القوتانوصلتالفجروعند.الشرقيالشمالمن(اليحيقواتهاجمتهاحيق

تحملمصفحةسيارةالقريةاتجاهفي(اليحيوحدةأرسلت.القريةضاحيةإلى

)الاستسلامإلىالسكانيدعوللصوتمكبوا

)!..بيرءوتفيتيلاوشاصرامذبعةفضيعة
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قريتهمفيو)اتسل((اليحيمقاتليتغلغل،ياسيقديرقريةسكانواكتشف

منقليلعددالقريةفيوبقى،السكانمعظموهرب،القريةالمهاجمونواقتحم

.والأطفالوالنساءوالشيوخالرجال

تطهيوعمليةينفذونوبدأواالنار،إطلاقتوقفعندماظهزاالوقتكان

وحدثت،والمنازلالطرقاتفيشاهدوهمنكلعلىالناروأطلقوا،القريةلمنازل

تمييزدون،والأطفالوالنساءوالشيوخالرجالالسكانبيقمخجلةمجزرة

عليهم(الناروإطلاقوالزواياالجدرانبجانبالسكانبتوقيف

القدسسكانمنوعددأنا،توسلتالقدتقريرهفيباجيلمئيوويضيف

علىالنارإطلاقبوقفجنودهمإلىتعليماتهميصدرواكيوليحياتسلقادةإلى

فيمبعثرةكانتعربيةضحية354كانتوالنتيجةحاولناعبئالكن،السكان

القرية(منازلوداخلوأزقةشوارع

يتبقولمبأكملهاقريةعلىقضى،أيفتا،4891عامأبريل14وفي.

(.الدين)ناصربقريةسريعةمذبحةفيهاربيقفروارتجلآ04غيرمنها

الناربإشعال)الأرجون(الإرهابيةالمنظمةقامت،4891عاممايو5وفي.

بيتمذبحةفيالفلسطيذيالعربيالشبابفيهاحبسواأنبعدالبيوتفي

.الخوري

.دارسبيتمذبحةوقعت،4891عاممايو13وفي.

وهدم،شخصتا143فيهاقتلالديقبيةمذبحة5391أكتوبر14وفي.

للسكنى.دازا41

عامفبواير28في101الصهيونياللواءمنأخرىجريمةحدثتكما.

!غزة..!بمنطقةمصرياجنديا25بقتل5591

الأخرىوالأممالشعوبكراهيةعلىوحرصهمالصهاينةاليهوديتوقفول!

البقربحرمأساةالإسرائيليونفأحدث،العربوخاصةدمائهاوسفك)الأغياح
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)أمريكيةفانتومبطائراتأبرياءأطفالمدرسةوضربوا0791عامفي)بالشرقية(

)أبومصنععمالضربواكما!!ارتكبوهذنبدونبريناطفلأ03فقتلوا(الصنع

بجروحوأميبعاملأ07فاستشهدفانتومبطائرات0791عامفي(زعبل

!!آخرين96شديدة

الكتبمئاتوصدرت..المذابحتتوقفلمالإسرائيليالاحتلالرحلةوطوال

وزراءرئيسبيجيق()مناحمالإرهابيعنهاقالالديياسيقديرمذبحةعن

ماياسيقديرالولاذلكبعدوشاتيلاصبوامذبحةوبطلالأسبقإسرائيل

(.إسرائيلقامت

بيجيقالإرهابرفيقعنجوريونبنديفيدويقول

على..عنصريفهو..ا!هتلريالنمطإلىشكدونينتميبيجينمناحم)إن

لإنجازمستعدوهو..إسرائيلبتوحيدحلمهلتحقيقالعربكللإبادةاستعداد

قائلأبالإرهاببيجيقيعتوفوبنفسه(.الوسائلكلباستخداما!هدفهذا

إسرائيل(دولةدعائمهعلىقامتالذيهوالسلاملا)الإرهاب

إلىالإرهابمن)إسرائيلكتابهفي(هاليفي)إيلانالإسرائيليالكاتبأما

لتركيعإسرائيلأساليبأهمالمجزرةإن:صراحةقالفقد(الدولةمجازر

عامإسرائيلدولةقامتماياسيقديرفيالانتصاربدونوأنه..وإرهابهمالعرب

دير:رعبفييصيحونوهمبيوتهممنيفرونالقرىسكانكانإذ،4891

ياسيقدير..ياسيق

المذبعة

علىالفدائييقهجماتمنإسرائيلوزراءرئيس-بيجيقمناحماتخذلقد

لبنانلاجتياحذريعة،الحياةمدىبالشللوإصابتهبلندنالإسرائيليالسفيو

-السفاحشارونرأسهموعلى-جيشهرجاليوصيبفخرووقف8291عام

بعضوهربقبل..منأرضناعلى)سحقناهمقائلا:لبنانإلىذهابهمقبل

)001بيروتفيوثاتيلام!رامذبعةفضيعة
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يفنوا.حتىأخرىمرةتسحقوهمأنفعليكم..لبنانإلىمنهمالمجرميق

)همتتركواولاأبيدوهم.المجنزراتوتحتأقدامكمتحتكالجرذاناسحقوهم

.(الشمالقذائفنأمنحتىأثرا

الاجتياحإثر8291عامسبتمبر16فيالداميةوشاتيلاصبواأحداثوقعت

..الحزينالأسودالأربعاءعليهأطلقأربعاء..يوموكانت..للبنانالإسرائيلي

04واحتلال..لبنانلغزوالطريقمعالمالإسرائيليةالمخابراتهيأتلقد

النتماليةالمستوطناتيقيأمذيحزاملصنعاللبنانيالجنوبفيفقطكيلومتزا

ذلكفيالدفاعوزيرشارونأرئيللكن،.وهجماتهمالفلسطينييقصواريخ

نحوفجأةبقواتهوزحف..الضيقالبعدذاتالمساحةبتلكيقنعلم،الوقت

بشيراسمه-لبناني-آخرسفاحبانتظارهكانحيثتبيووتإلى.الشمال

منالتقىأنوسبق.،اللبنانيةالكتائبميليشياتيقودكانالذي)1(00الجميل

إسرائيلزارثم4.بيووتشماليجونيةبلدتهفيزارهالذيباراكبإيهودقبل

وشاتيلا.صبرامخيميوابادة..المذبحةوخطةالغزوترتيباتلوضعبعدهاسزا

اللاجئيقآلافويأويان)2(بيووتمنالشرقإلىيقعانوالمخيمان

منطردوامنشتاتيجمعضخمسكانيتزاحمفي،العزلالفلسطينييق

عام!همجرتالديالأسودأيلولمذبحةمنالناجيقبقاياوأيفتا،فلسطيق

منالحالرقيقةمساكنتضمهمحيث،الأردنيةالممملحةالقواتيدعلى0791

.والصاجالخشبألواحومنالأسمنديالطوب

واكتيل،8291أغمطس23فيلبنانفيللجمهوريةرئيساأختير.الكتائبحزبزعيمالجميلبثير)1(

عبرامذبحةفيقواتهشاركتوقدالمنحةأسفلوضعتناسفة3بعبوشتمبر14فيحزبهبمقربأيامبعدها

علىشاهدلأنهالولادبواسطة2002عاماغتيلالذيحبيقةإيليالحزبفيوخلفهمساعدهبقياددوشاتيلا

!!.المذبحةفيثارونإرهاب

عليهارأطلق،عليهاأطلق50،داهمك!بيروتوساسمبأنالتاريخيةالصادربعضتثيرقديمةمدينة.بيروت)2(

)البئحيعذيفينيقيلفظمنمثتقوهو"بيريت".اسمعليهاأطلقكما،احم*االار!اجوليافيليكساسمالرومان

القديمة.المصريةوالنقوشالحمارنةتلفيبيروتاسموردثمفيها،الآبار3لكثروزلك

أيديفيوقعت،قد.عنهاالرومانحك!وزالم735عاممعاويةوأخوهسفيانأبيبنيزيدفتحهابيروت

أبوآمنة-العربيةالدن)موسوعةهـ.583شةالإسلامحظيرةإلىالأيوبيالدينملاحأعادهاحتىالمليبيين

(2002-الأردن.أسامةدارحجر
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والأسواقتلاهاوماالابتدائيةالمدارسإقامةاستدعتسكانيةكثافة

متوألف355مقدارهابقعةيفترشونلاجنألفمائةلحواليوالمستشفيات

فداتا(.85)حواليالأرضمنمربع

طرابلسإلىالمخيميقسكانمنالعديدفرللبنانالإسرائيليالاجتياحوعند

المقاومة،صفوفإلىالمثبابغالبيةانضمبينما..البداوىمخيمحيثالشمال

منألفا56حوالييأويانالمخيمانكانالمأساةعشيةأنهالمصادرغالبيةرأئنارت

والشيوخوالنساءالأطفال

.!المتحدةالأممقواتانسحبتبعدماالمنطقةالإسرائيليةالقواتطوقت

مواقعجميعتعرضتحيث8291يونيه13منبدايةالمخيمانوحوصر

متواصلة.ساعة300لمدوالبحريوالمدفعيالجويللقصفالمشتوكةالقوات

اليومفيطلعة012نحوالإسرائيليالطيراننشاطفيهابلغجذاعاليةوبكثافة

الواحد.

كاملةبصورةبيروتحولالحصار)1(أحكمقدالعدوكانيونيه14وفجر

معالوثيقوبالتعاون..العسكريةوحداتهبأفضلمستعيناا.الجهاتكلمن

الكتائب.ميليشيات

منالمخيميقسكانأثناءهاعانىالحصار..منكاملةأشهرثلاثةقرابةوبعد

وأزالتالطريقالإسرائيليةالقواتأفسحت2.والأمراضوالعطشالجوع

مساءالمخيميقإلىالمسيحيةالكتائبميليشياعناصرودخلت..الحواجز

ألف14بخروجالحماروانتهى،الإسرائيليةالعسكريةالآلةببسالةوقاومتيوقا،08بيروتحوصرت)1(

ب!قوطاعترفقدالحهيونيالعدووكان.الدينةاقتحاممنالعدويتمكنأندون،بأسلحتهمفلسطيذيمقاتل

ويجنألرى.جنودثمانيةوقوععنفضلأ:(الجليل)صلامعمليةفيجنودهمنجريخا38وهقتيلأ،128

،محاصرةمدينة17خلالهسقطت،الع!كريالتاريخفيحمارعملية26ألثهربينمنواحذابيروتحمار

287رامطويلحماربعد(بطرسبورج)لانهيواحدةمدينةوأخليت،مدنثمانيةعنالحماررفعبينما

(8591عمان-الجليلدار.8491-8291لبنانفيالاتحنزافحرب:حمزةمحمد)ديوفا

)001بيروتثيوشاتيلاصبرامذبعةفضيعة
317

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإضاءةوتوفيو،الكاملةالإسرائيليةالتغطيةوتحتسبتمبو،من16الأربعاء

والمتابعةالاتصالووسائلالمضيئةالطلقاتإلىإضافةالجو..منبا)هليكوبتر

إيلييقودهمكالجرادرجالبواسطةالمأساويةالمذبحةبدأت،الذخيوةوتأميق

بالرشاشاتوتسلحواالخسائرةبأكبوالمذبحةإتمامعلىكثيؤاتدربوا،حبيقة

.والسيوفوالبلطالإسرائيليةلا2أعوزي

العزلالأبرياءمنالمئاتالقتلةذبحالليلمنالأولىالساعاتوخلال

واقتادوا،صبوابمخيمغزةمستشفىاقتحمواالفجرعندالخامسةوفي..الجوعى

الخارجي.الفناءإلىوعامليقومرضىوممرضاتأطباءمنفيهمنجميع

المشيمنيتمكنوالمالذينالمرضىأما.بالرصاصرمياجميعاوقتلوهم

أسرتهم.فيذبحهمتمفقد.،والحركة

قتيلآ7932الحصيلةوكانت..المذبحةاستمرتمتصلةساعة04ولمدة

وحدهغزةمستشفىقتلىعددوكان..والشيوخوالنساءالأطفالمنمعظمهم

!اأما.أربعمائةشاتيلامخيمفيعكابمستشفىالأطفالوقتلىقتيلا..7901

وميادينها)1(،المخيموأزقةالبيوتفيقتلوافقدالباقيق0018

وأ..نائمةكانتأخرىوعائلات..تأكلكانتبكاملهاعائلاتقتلوالقد

مرضىكانواالثالثةدونمنالأطفالمنالعديدعلىوعثر.التليفزيونتشاهد

هناككانتكثيوةحالاتوفي..بدمائهمالمخضبةالبيضاءالملاءاتتغطيهم

منالقتلىالأطفالعددكثرةولوحظ(،الدماءمنهاتقطرالأوصالمقطعةجثث

أيفاوشاتيلاصبرامجزرةفيزبح)1(

طفلا.12ونساء8منهملبنانيا911-

رضيع.وطفلنساء4منهمسوريا11-

.ن!اء(6)منهموجزائريانوإيرانياباكستانيا32-

جن!ياتهم.أوهويتهمتعرفلمقتيلا25-

وكان.وحرفيينوبقالاتحرةمهنأصحابأو..المخيمينفيمتطوعينعاملينأو..زانرينإماكانواهؤلاء

اللبنانيينمنأغلبه!
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نثرتالديالبلطلضرباترءوسهموتمزقت،أجسادهمسحقتوقدالرضع

الزهور،عمرفيفتياتهناكأنوتبيق..الجدرانعلىاللينةجماجمهمعظام

النساءأما.الخلفإلىجلديةبأربطةمكبلاتوهنذبحهنقبلاغتصبق

)هامثيللاوحشيةفيمنهنالعديدبطونبقرتفقدالحوامل

يلعبونكانواالعاشرةدونطفلأ94ذبحواشاتيلا..مخيمأركانمنركنوفي

منفصلةرأستا13وجدتكما،الخلفمنبالخناجرذبحواوجميعهمالكرة

كهوللرجالجثة79علىأيفتاعثر..المتناثرةالمبتورةالأطرافبعضكذلك

المذبحةتفاصيلوصففقطواحدمنهموعاشصدورهمالرصاصاتاختوقت

)أيامأربعةبعدوماتالمروعة

وجدتجديد،بمولوداحتفالهناككانحيثعيادأبوخالدمنزلوفي

خمسةإلىجسدهتقسيممنالوليديسلملمحتىوالكبار،الأطفالمن38جثث

علىالكريمالقرآنلحفظطفلأ31ذهبرياحأبوالشيخكئابوفي.أقسام

تركتبينما،المنزلخلفإلىرءوسهموخملتجميغاذبحوالكنهم،يديه

الشيخأما.الممزقةالمصاحفوصفحاتالمتجلطةبالدماءتختلطأجسادهم

جزوابل،فحسبهذاليس،رصاصةعشرةاثنتاجسدهاخترقتفقدالعجوز

فمهفيحشروهثمالجدارعلىالصليبعلامةوبدمهبهليرسمواذقنهشعر

عينيه.وإحدى

الذكريالعضوقطعواأنهمهو،السفلةهؤلاءفعلهالذيالمقززالشيءلكن

تلكربيغا؟..عشرةالسبعةذات)جيداء(ابنتهملابسأسفلوتركوهللشيخ

ابنتههناكوكانت،نصفيقإلىرأسهاشقتثماغتصبتالديالمعاقةالفتاة

مساميوأربعةبرأسهاودقتبوحشيةاغتصبتالديالطبطالبةهيامالكبوى

)1(الصلبمن

عددالعربياللواء3جريد،العترينالقرنفيوالجاسوليةالمخابرات.للسلةمنللمؤلفالسادسةالحلقة)1(

02/8/7991الأربعاء
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لاتشففيبالجثثوالتمثيلوالقتلالذبحمنمتواصلةساعةأربعيقبعد

جينتىحمايةتحتوالأخيوةالخامسةالقتلفرقةالمخيمغادرت،إنساني

الإيرلنديالصحفيبالصدفةليدخلالحصار..فكالذيالإسرائيليالدفاع

بل..الجنونيشبهبماويصابالبريطانية717ع5مجلةمراسلفيسكروبرت

كلفي3الملقاالجثثفيمتخبطاوهناكهنايجريأخذإذ..بالفعلالجنونهو

ستلتقطعدستهيوجهفأينماالصور..ويلتقطالمشهد!هولعينيهفيغمض..مكان

بشر.بباليخطرلاماحتقا

مصوروهاليصرخالبويطانيةح!!محطةبهتلحقوجيزةزمنيةفتوةخلال

وبالألوان-التاريخفيمرةلأولبأسرهالعالموشاهدالمنظر..بشاعةمن

متجلط،سائلدممنبركفيبطونهمعلىيزحفونبنت!رأشباه-الطبيعية

تطاردشريرةأرواحوكأنها..وتطن..تطنالذبابمنسحاباتتلاحقهم

لامشهدفيبجثثهممثلتالذينالقتلىمناظرالكاميواتوالتقطت.،القتلة

)1(منطقيستسيغهأوعقليصدقه

العصبيوالارتجافالرعبحاجزخرقالناجيقبعضرواياتواستطاعت

وسطيبكونراحواالذين،العالميةالأنباءووكالاتالصحفمراسليأصابالذي

تستطعلموالتقززبالصدمةشعوروحل..الجثثركاممنالمتصاعدالموتروائح

فيشارونالسفاحيفلحولم..العالمذاكرةمنتمسحهأنالصهيونيةالدعاية

صوتإسكاتفيالصهيونيةالدولةوزراءيفلحلمكذلك..الكذبوادعاءالتعتيم

علىالناراالصهيونيةالشرطةتطلقمرةولأول..وبيجنشارونضدالمظاهرات

آخريهوديبيديهوديليقتل.المتظاهريناليهود

.يهود(كيرأنالتاذبحوايهودغير)أناس.المروعةالمذبحةعلىتعليقهفيبيجنمناحمقال)1(
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الديالخسةعملياتوإحدى.2السفاحشارونهووهذا..إسرائيلهيهذه

يديه.علىالدماءأثرأزالمهماالدمويوبتاريخهباسمهوتلتصقبها.ايفخر

ذاكرةتمحوهالنماثلة8291عاموشاتيلاصبوامذبحةذكرىستظلفحتقا

الذيالعالممنمرأىعلى20،02عامجنينمذبحةبهالتلحق،التاريخ

.الإنسانحقوقباحتوامويطالبالديمقراطيةيدعى

والتحضرالمدنيةنداءاتوجهتلطخالديالعارمشاهدمنواحدةإنها

!!..والعدل

1)..بيروتفيوشاتيلاصرابعةتفضيعة
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)دمقالمفقودالطيارالإسرائيليفضيعة

!!..(آراد

فوقالعربيةطائرتهاللبنانيةالمقاومةأسقطت11111111111111111111111111111111111111111111

الصخوربينواختبأبالبرالثموتقفز..صيداجبال

..أخبارهاختفتاللعظةتلكومنذ.مذعوزا.خائزا

اليهوديرددهاحزينةأغنياقإلىقصتهوتعولت

ا!..إسرانيلههداتفا
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اراددمقاختفاءلغز

فيشعبيةأسطورةإلىآرادرونالمفقودالإسرائيليالطيارقصةتحولتلماذا

؟.بعودتهتطالبالإسرائيليونيرددهاحزينةأكنياتعنهوتذاع،إسرائيل

صيدافوقطارعندما؟8691سنةأكتوبر16إلىآرادرونقصةترجع

لضربالقيادةالمزدوجة)1(()الشبح(ه،+!ياه-يمم-4)عالحربيةبطائرته

ذاتالطائرةأنمنوبالرغم)2(..الفلسطينيةفتحلحركةاستواتيجيةأهداف

القنابلمنكيلوجراقا0725وتحمل..عاليةومناوراتيةقتاليةقدرات

،أرضجعببوبولشرايكصواريخمنمجموعةاوه،النابالمومستودعات

الطائرةأسقطتاللبنانيةالمقاومةقواتأنإلامواسير..ستةذوفالكونومدفع

صيدا.تلالفوق

تقصيرفيبالسرلسنواتالإسرائيليالجوسلاحاحتفظ،الطائرةسقو!ومنذ

منأنشئتالديالخاصةالوحدةتلك..وزميلهأرادرونانتشالفيالإنقاذوحدة

الطارئة.الحالاتفيطائراتهممنبالقفزيسقطونالذينالطيارينإنقاذأجل

كانمماأكثرامتدتاليومذلكفيالفانتومبطائراتالإغارةعمليةأنذلك

العودةإلىاضطرتالإنقاذ،هليوكبتوخزاناتمنالوقودنفدولمامتوقغا..

وقعتالذيالفادحالخطأهوذلكوكانبالوقود..للتزودإسرائيلفيلقاعدتها

وأحرزت،الخممينياتأواخرفيمنهاالأولالجيلظهر،الأضراض3متعددمقاتلةطائرد+ه،+!؟"فانتوم)1(

04003،كم/ساعة2585التواليعلىوهي.ارتفاعوأعلىلرعةأكبررقميومنها،9591عامقيالمجةأرقاقا

صعبمنخفضممارفوقماخ()201كم/ساعة77701152القياليالسرعةرقمصجلت0791عاموفيمترا

المواشرمتعددميلليمتر02مدفعوبالطائرةبهاواليابانإيرائيلمنكلأمريكازودتالطائردكم3طوله

منظمةتكؤنالديالمنظماتأكبرتعدالهيفلمطين(يرتحا)حركةد.معكوسةالأولىالثلاثةالحروف.فتح)2(

ياصيدعلى6491(لنةتكونتأنهاأخرىممادر)وتوكد9591سنةفتححركةتكونت.الفلمطينيةالتحرير

!لىالعاممقرهاوانتقلامحويتافيتأشمهاعنوأعلن.وآخرينخلفوصلاحالنجاريو!ومحمدعرفات

لطردشارونبقيادةلبنانغزوبعدتونسفيالثطحمامإلىثم8291عامحتىفلبنات0791عامحتىالأردن

التحريرلنظمةرئاتحهجانبالى،الآنحتىتأشمهامنذفتحمنظعةعرفاتياصترأس-الفلسطينيةالقاومة

التحريرمنظمةبنيانفيتدخلأخرىمنظمةأيةمثل،مشقلفل!طيذيكعنمرفتحتعملحيثتالفلمطينية

الأمالفلسطينية

523))00(ارادرون)الفقودالإسراني!يالطيارفمميعة
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إلا.الاحتمالاتلكافةالاستعدادالمفترضمنكانفقدالجو..سلاحقيادةفيه

الجوية.الغارةإيقافيتمل!وأيفتاأخرىإنقاذطائرةإرساليتمل!أنه

يعرفلاجديذاطاققاتحملكانتبالوقود،مزودةالطائرةعادتولما

منيصكنهااحتياطيوقودخزانودون.،الدقةوجهعلىالمقصودالموقعخريطة

الوقودنفدعندمابحقالمأساةوكانت،.واسعنطاقعلىطويللوقتالبحث

فاضطرت..الفانتومطياريسقوطموقعمنكيلومتؤا03بعدعلىالثانيةللمرة

هليوكبتوبواسطةأرادزميلأنقذالنهايةوفي،.أخرىمرةللعودةا!هليوكبتر

الإنقاذ.لمهامبالأصلمهيئةغيوكوبراطرازمنقتالية

ثلاثمائةمسافةوأن4حيا.يزللمآرادإنإنقاذهتمالذيالفانتومطياروقال

.القرىإحدفمنبالقربسقطالذيآرادوبيقبينهتفصلكانتتقريبامتؤا

نأإلىوتطارإهزميلهأثرتقتفيوهيالسياراتمنالعشراتبنفسهشاهدوأنه

اللاسلكيجهازإصلاحفيفشلآراد،أي،أنهويبدوالأسر.فيووقعاستسلم

بثمنهوتمكنبينماقتل..أنهإسرائيلفيالجميعفاعتقدبحوزتهالذي

بهدوءمنهواقتربتالكوبرافالتقطتها،الأعشاببيقحفرتهمنإشارة

وأنقذته.وطبوغرافيتهللموقعبوصفهمستوشدة

إسحاقمكتبمديرهابيع)إيتانيقولالجوسلاحقيادةأخطاءوعن

الجوسلاحطائراتنصفإرسالتمأنه،الوقتذلكفيوزيرالدفاعرابيق)1(

أصعبالمرحلةهذهخلالوخافر7791(،)7491بينفيعاالإلرائيليةاالحكومةرئاسةرابينإساقتولى)1(

الاشيطانيةال!باسةواصلنفسهالوقتوفي،والسوريةالصريةالجبهتينعلىالاثمتباكفضبشأنالفاوضات

حجمهافيزادتاستيطانيةهيمنةالمحتلةالأراضيوشهدت!المتعاقبةالإسرائيليةالحكوماتقبلهنفذتهاالذي

ربعمنأكثرالمدينةلتبتلعالكبرىالقدسبناءعلىعملكما،الحكومةرئالمةرابينلتوليال!ابقةالسنواتعن

إلىالمدينةمنوطردهموعقاراتهمأراضيهمبيععلىالفلسطينيينالعربسكانهاوإكراه،الغربيةالففةمساحة

الثرقيةالقدسلتطويقيهوديةأحزمةوبناءهدمهاأوبيوتهمعلىالاشيلاءإلىإضافةالجديد،نطاقهاخارج

لتحقيقال!كانيالتوازنوتغييرالفلسطينيةالأراضيبقيةعنلعز)!االيهوديةالمشوطناتقلاعمنكثيفبمور

الأولىولايتهفترةفيرابيننوايامبكروقتمنذاتفحتوهكذا،فيهاييوديةأغلبية

إلىأدتالديرئاستهظلفي)أ؟للعمفاوضاتبدأ!،2991عامللحكمأخرىمرةرابينإسحقعادوعندما

رابيناغتبلوفد3991سبتمبر13فيالمبادئإعلانوتوقيعالفلمطينيةالتحريرلمنظمةالذاتيالحكماتفاق

علىبناعمالطافيالثقاقيفتحيالدكتوراغتيالمنألبوعبعد5991نوفمبر4فييهوديمتطرفيدعلى

أوامرد.
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نأالمشكلةلكنآراد.رونعنالمقاومةقواتولإبعادحو!هامالضربصيداإلى

إلىللوصولمساعدتنافيجهدأييبذلولميعمللمبهالخاصاللاسلكيجهاز

لمفهو.،محنتهفيالتصرفعنتفكيوهفتوقفالذعرعليهسيطرلقد.موقعه

ذهولهكانلذلكصيدا.افوقالنفاثةالحربيةطائرتهتسقطأنأقيايتصوريكن

وأنإنقاذهصعوبةإلىوقتهاالمخابراتتقديراتوأشارت.فكرهكلاستغرققد

لتخليصه.بآخرينالمخاطرةبعدمونصحتغالياثمتاإصائيلسيكلفذلك

المسئولونيتلقاهاالديأهلهمنالمتكررةوالنداءاتالعامالشعبيالشحنوأمام

منلاستعادتهالتكاليفكانتمهماالسعيمنلابدكان..مستمرةبصفة

خطفعلىالإسرائيليالاستخباراتمجتمعفيالآراءاتفقتهنامنجديد..

ذاتوفيالأسير.بالطيارلمبادلتهالفهحزبكوادرأحدعبيدالكريمعبدالشيخ

لتلقطالمستميتةالإسرائيلييقمحاولاتفيالثقةتماميثقعبيدالشيخكانالوقت

منرموزاختطاففيعارمةرغبةذلكأجلمنوتراودهمالأسيوالطيارأخبار

إليهالوصولوكيفيةآرادرونإليهنقلالذيالمخبأإلىلإرشادهمالقهحزب

مرورمعتحولالشابالإسرائيليفالطيار.عسكريةكوماندوزبعمليةواقتحامه

آمنا()الوطنيحياأنأجلمنوالفداءالنضالرموزوأحدشعبيبطلإلىالوقت

مستقزا.

آراد..رونعنأنباءأيةبعدظهرتقدتكنلمالكتابهذاصدوروعند

المخابراتوحداتاختطفتأجلهومنمختفيا..أسيؤايزللمحيث

وزميلهعبيدالكريمعبدالشيخرأسهمعلىالقهحزبفيهامةكوادرالإسرائيلية

يزالما)2(الإسرائيليالطياراختفاءلغزأنإلا)1(..الديرانيديبمصطفى

(!!).محيؤا..مجهولآ

جاءت،اللهحزبمعأصىتبادلصفقةفيعنهماالصهيونيةالحكومةأفرجت4002ينايرآخرفي)1(

الله.نمرحسناغتيالمحاولة:فملكتابناةمنالثانيبالجؤتفاصيلها

فيتمتالديالشهيرةالصفقةفي،تننباومالحنانالإسرائيليالالتخباراتضابطمبادلةمنلحظاتقبل)2(

فيمهمتهأن،بلبنانالأسرفيسنواتأمفىاررياالفابطاعترف:وإلرائيلاللهحزببين4002ينايرآخر

اشنطاقفيالايتخباراتيالفثلبعد،عنه3مؤكدمعلوماتإلىوالوصولآراد()رونأخبارتقميكانتبيروت

الألرىمبادلةقبيلالنارتليفزيونالحوارنثرآراد.مميرلمعرفةالديرانيوممطفىعبيدالكريمعبدالثخين

بدقائق.

723))00(أراددذ)المفقودلإسرانيياالطيارفضيعة
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صيداهأالفالظالإنزالفضيحة

!!..بلبنان

ينتظرونه!اللهحزبرجالكان..الليلغبشفي

إدثقته!وحولواأبادوه!حيث..الشاطنعلى

فيإسرانيلتليفزبونوقال.وارتجافوذهولصراغ

التدريبفيغايةمجهوعةإن:العادثعلىتعليقه

(مصيدة)إدبسا!ملةبكلذهبت..القتاليةوالعرفية

ومتىأفيجيذايعلوكانإذ..اللهحزبله!أعدها

!!.ينتظر!ر.

نعتمينعقبيفماالأقولاء،بانناأوههونالقد

جنودناوأصيبوالغرور..الوه!.مقبجدارهمق

!!..(الله)حزباسمهعممالنفسيبمرض
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العبراستخلاكل

بأسرهالعالمانشغلفقد..الجميعيعرفهيوم7991سبتمبر5الجمعة

الفضائياتستنقلهاالديلندنفيدياناالأميغجنازةتشييعأخباربمتابعة

موكبعبورثموستمنستو..كنيسةقداسمنبدايةمباشغا!هواءعلىالعالمية

ومنها..لندنشمالفيمقبوتهاإلىبديانايذهبأنقبلشوارععدةالجنازة

فيمعهاقتلالذيالأميوة..صديقالفايدعمادمنزلفيهايقعالديالمنطقة

بلندنالمسلميقبمقابرودفنبباريسالحادث

منبالقربأخرىتراجيديةمأساةوقعتأيفتا..اليومذلكفجرفي..لكن

كله.العربيالشعب!هاهلل.اذلكمنوبالرغم..بلبنانصيداسواحل

جيشمنسخريةلسانهالعالموأخرج..اللبنانييققلوبالفرحةوعمت

منطقةفيالأخباركلعلىفضيحتهوطغت..المصيبةبهحلتالذيإسرائيل

الأوسط.الشرق

الفضيحة:تفاصيلوالعبويةالعربيةالصحفنشرتوهكذا

وهناك،الصباحمنالأولىالساعاتفيمصرعهمإسرائيلياجنديا11القى

جنود4إماقيجانبإلى،المفقودينعدادفيعشرثانيإسرائيلجندي

إهاتصدتلبنانبجنوبصيدا)1(مدينةجنوبيفاشلةإنزالعمليةفي،آخرين

القه(.وحزبالجيشقوات

بيروتبينالم!افةتتوسطهامةصاحليةمدينةوهيبيروتجنوبيكيلومتؤا45بعدعلىتقع:صيدا)1(

مدينةصيداوتعتبر.اللبنانيةالمناطقسائروبينبينهالوصلوحلقةاللبنانيالجنوببوابةوتعتبررصور،

مدينةوهيالمتولط.مواننمختلفمنالقادمةالمفني!تقبلكبيرميناءبهاويوجدهامةوصناعيةلياحية

.مق333سنةالأكبرالإسكندرحامرهاوقد،والإكريقوالفرسوالبابليينالآثوريينلغزوتعرضتقديمةفينيقية

العاليةالحربنهايةحتىالأتراكعليهااستولىثمم638ضةالعربفتحهاحتىالروماناحتلهاثماحتلهاثم

آثارها.النالكثيرعلىأتى1837شةمدمرلزلزالصيداوتعرضت-الأولى

))..ب!بنانصيدافيالفايفلالأنزالفمميعة
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تلحقخسارةأسوأهيهذهبأنالعالميةالأنباءووكالاتالصحفوأضافت

العمليةوجاءت8591.اممنذواحدةعمليةقيالإسرائيليالجيشبقوات

القدسفيوقعتالديالثلاثةالانفجاراتمنساعة24منأقلبعدالفاشلة

ثلاثةولقى.آخرين091وإصابةإسرائيليينأربعةمصرععنهاوأسفر،الغربية

الثلاثةالانفجاراتمنفذوأنهميعتقد،مصرعهمأشخاص

انتهاكايعتبرماوهو،مدنيةمنطقةفيالإسرائيليةالإنزالعمليةوقعتلقد

3991أبريلفيلبنانمعإسرائيلإليهتوصلتالذي)1(التفاهملاتفاقسافزا

فرنسية.-أمريكيةبوساطة

قواتمنكاتيوشابصواريخللقصفإسرائيلشمالتعرضلاحتمالوتحسبا

وضعت،اللبنانيةالأنصاريةبلدةقربالإنزالععليةعلىرذاالفهحزب

كما.قصوىتأهبحالةفيإسرائيلوشمال(الأمنية)المنطقةفيقواتهاإسرائيل

بيقالذعرمنحالةوسطمكثفةأمنيةإجراءاتالغربيةالقدسشهدت

بالمدينة.التفجيواتمنالمزيدوقوعخشية،الإسرائيلييق

تصدت(الله)حزبقواتإنالإسرائيليالمتحدثقال،استحياءوعلى

وقد،عسكريا16ضمتكوماندوزفرقةبهاقامتالديا!هجوملعمليةبشراسة

منهم.الأحياءلإجلاءالإسرائيليةا!هليوكبترطائراتتدخلت

توجعلاآخرنوعمنبعملياتترد،الأخرىميإسرائيلكانت،الناجحةاللهحزبعملياتاشتدادء)1(

بنيتهوتدميرالبلاد!عمقبفربوذلك،اللبنانيوللمواطن،اللبنانيةللدولةموجعةتكونبل،اللهحزب

العسكرية.فعاليتهوثلالحزبعملياتتجمأجلمنللفغطمحاولةفي،للدولةالحيويةوالمنثآتالتحتية

وزيربرعاية،اللهحزبمعالمفاوضاتإلىإسرانيللجأت،طويلةشواتمدىعلىالأسلوبهذافشلولما

مقاومتهاللهحزبيحمربأنيقضياتفاقإلى3991أبريلفي،وتوملتكريمتوفر،وارين،الأمريكيالخارجية

لا""!الجليلإسرائيلشماليمناطقإلىالإطارهذاتجاوزوعدم،اللبنانيالجنوبفيالمحتلةالأراضيداخل

تجمعاته،ومناطقاللهحزبمواقعبفربإسرائيلتلتزمأنمقابل،فدائيةبعملياتولا،الكاتيوثابإطلاق

اللبنانينالأمنسلامةتهددكبيرةعسكريةأعمالإلىالأمريتجاوزأندون،وقياداتهتحركاتهوتعقبوملاحقة

.الموريالجيثىمعاحتكاكإلىبالتالييقودأو،الداخلي

اليهوديةالمستوطناتوفدالجنوبفياللهحزبعملياتفاشتعلت،إسرائيلخرقتهماسرعانالاتفاقهذالكن

ذكيةالدهاء،ثديدةمعاركشكبلاوكانت،الفريقينبينال!ريةالخابراتحربضراوةفيونثطت،الثمالية

وإلى0002مايوفيالمخزالإلرائيليالع!كريبالانمحابحتىتنتهولماللهحزبقياممنذبدأت،الأدمغة

!!..اليوم
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المجموعةأناللبنانيالنوابمجلسرئيسبرينبيهأكد،بيووتوفي

عسكريقيادةمركزنسفتريدكانتتلبنانجنوبفيأبيدتالديالإسرائيلية

الرصاصمنبوابلالمجموعةهذهأمطرتالمقاومةلكن.الأنصاريةمنطقةفي

فأبادتهم.

شاشاتعلىظهرفقد،الإسرائيليةالحكومةرئيسنتانياهوبنياميقأما

ا)هزيمة.استحياءعليهيظهرألاجاهذايحاول،الوجهمكفهرالتليفزيون

مواصلةتنويإسرائيلأنأعلن،والتحديالتعنتمنالكثيوتحملوبلهجة

نقررهالعملياتالعبوباستخلاصحاليانقوم)إننا.لبنانفيالعسكريةعملياتها

مستقبلآ(.

النخبةجنودعليهميطلقونممندستةوسقوطا!هجوملفشلتبريرهوفي

الدخولحاولتإسرائيليةكوماندوزقوة)أن:نتانياهوذكر(،ماتكال)سايريت

لممروعةمأساةحدثتلكن-عنهايكشفلم-معينةبعمليةللقياملبنانإلى

حدثماتفاصيلالكفايةفيهبمايعرفلابأنهمضيقا.إنسانأييتوقعهايكن

ضحاياهناكأن،إنكارهايمكنلاالديالحقيقةأنغيو،جنودهمعبالضبط

الإسرائيليةالقوةتقدمأمامكمينهناككانحيث،إسرائيلمقاتليخيرةمن

الفشلذروة

فيعارمةفرحةتقابلهاكانت،إسرائيلأعماقأصابتالديالصدمةوح

البعضبعضهميهنئونوهماللبنانييقوجوهعلىواضحةبدت،بيروتشوارع

فيالأخصر.على،الفهحزبولقواتاللبنانيةللمقاومةالساحقالانتصاربهذا

الإسرائيليةالعسكريةالعمليةأنلبنانوزراءرئيسالحريريرفيقأكدحين

معاتصالاتتجريحكومتهأنإلىمشيزا،وسياحيةسكنيةمنطقةفيتمت

العملية.وسيرأبعادلشرحالمختلفةالعواصم

))..بدمنانصيدالىالفاشلالانزال!ضيعة
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الأجهزةذكرتهماالإسرائيليالجيشباسمالناطقأكدثانيةجهةمن

جنود.أربعةوأصيبقتلواإسرائيلياجندياعشرأحدأنعن،اللبنانيةالأمنية

لفتنانتبرتبةضاتجطاوأن،المفقودينعدادفيآخرجندياهناكبأنمضيفا

الساحلعلىنزلواالذينالبحرييقالقناصةأفرادبينقتل)مقدم(،كولونيل

عسكريا.16عددهموكان،صيداجنوبياللبناني

حزبقواتبيقالاشتباكاتهذهفياستخدمتفقداللبنانيةللمصادروطبقا

الواحدةفيبدأتحيث،العياراتكلمنأسلحةالإسرائيليةوالقواتالقه

منكيلومتؤا02بعدعلىالبحر،شافىعلىساعاتأربعنحوواستمرتفجزا

المحتلة.المنطقةشماليكيلومتراو.3صيدا

المغيوة،إلرائيللقواتمذبحةإلىتحولتالديالمعركةهذهفيالمثيولكن

فقد.المعاركمنطقةقصففياشتوكاالإسرائيليةوالبحريةالجوسلاحيأن

بإطلاق-البحرجهةمنبعضهاأتى-هليوكبيتوطائراتعشرمنأكثرقامت

بشكلمستهدفة،الأنصاريةحولمراتستبمعدلأرض-جوصواريخ

المضادةمدافعهانيوانقواتهوجهتالذي،اللبنانيالجيش!قواعدخاص

أفرادبيقمنجنديانجرححيث،الإسرائيليةالمروحياتاتجاهفيللطائرات

مدنيةسيارةالقصفأصابكعا.المقاومةعناصرمنوثلاثةاللبنانيالجيش!

سيدةقتلتحيثالقصفمواقعمنللهربطريقهافيكانتبالركابمحملة

السائق.وأصيب

مزد!؟!عميل

تحاكالديالإسرائيليبالكوماندوزألمتالديالكارثةأنباءتكشفوبعد

الأمنيةللشئونالمصغرالإسرائيليالوزراءمجلسعقد،حولهمنالأساطيو

فيهاناقش،طارئةجلسة،نتانياهوبنياميقالوزراءرئيسبرئاسةوالسياسية

قدتقاريرعدةهناكإنإسرائيلراديووأذاع،لبنانجنوبفيالتطوراتآخر

فيالقهحزبرجالكانوكيف،وقعتالديالمأساةحقيقةحولبحثهاجرى
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هناكأنيعذيبما،المنطقةفيأسلحتهمبكامليرابضوننفسهالتوقيت

يكونربماالأخبارتلكوأن،تمتقدالعمليةعنوتسريباتسريةاتصالات

مزدوجعميلوراءها

)أنطونيالأمريكيالعسكريالمحللقالحسبماتكشفتالديالحقيقةلكن

النخبةفرجال.إسرائيلفيعسكريةفضيحةيشكلالحادثأن(دسمانكور

ومنيواامرأةقتلواأشلاء.لكن.جؤا.القهحزبفأعادهمبحزالبنانهاجموا

البحرعمليةباختصارهيهذه.ساعاتأربعمنأقلفيهزيمةبأبشع

المباغتةارتدتحيث،صيدافيأنصاريةبلدةعندالفاشلةالإسرائيليةالعسكرية

قبيلمذهلأإرباكاإسرائيلوأربكت،وضباطهجنودهعلىنتانياهوأرادهاالدي

مما،لإسرائيل)1(أولبوايت()مادليقالأمريكيةالخارجيةوزيرةزيارةمنأيام

جنوبمنواحدطرفمنبالانسحابالمطالبالإسرائيلييقمعظمرأييعزز

المحتل.لبنان

حلإن،اللبنانيالوزراءرئيسقالالفرنسيةالأنباءلوكالةتصريحوفي

لنالحلهذاأنعلىوشددسياسيا.إلايكونلنالإسرائيلي-العربيالنزاع

)رقمالأمنمجلسقراروتطبيق)2(الدوليةللقراراتإسرائيلباحتوامإلايأتي

جنوبمنالمشروطوغيوالكاملإسرائيلانسحابعلىينصالذي425(

الإسرائيليالجيشتكبدهاالدي،وغيرهاالبشريةالخسائرأنعلىمؤكذا.لبنان

نأعلىحقيقيامؤشزاتعطي،لبنانشواطئعلىالفانت!لالإنزالعمليةفي

ممكن.غيوالعسكريالحل

لهتعليقففي،لبنانفيالدوليةالسلامحفظقواتباسمالمتحدثأما

المقاومةعناصرضربهوالفاشلةالإنزالعمليةهدفيكونأنرجح

!!.(قويق)أم:اسمعليهايطلقبركاتمحمدالأديبالكاتبصديقيكان)1(

4002عامحتىمرة018منأكثرالمتحدةالأممقراراتمنقرارأيلتنفيذالكاولرففهاإسرائيلأعلنت)2(

الأمن.مجلسفيإصائيليدينقرارأيضدمرة04صنأكثرالفيتوحقأمريكااشخدمتبينماصافر،تحدفي
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إلحاقعنتكفلاالذيالعناصرتلك،المنطقةقلبفي)حعاس(الإسلامية

حيث.الجنوبفيلحدأنطوانوقوات،الإسرائيليةالقواتبيقدائمةخسائر

أحدتعدالمنطقةبأنأساسيةبصفةالإسرائيليةالاستخباراتأجهزةتؤكد

.لبنانجنوبفيالشيعياللهوحزب)حماس(حركةمعاقل

الشيعية)أمل()1(حركةورئيساللبنانيالنوابمجلسرئيسأكدوقدهذا

قيادةمركزنسفتريدكانتالإسرائيليةالعسكريةالعجموعةأن،برينبيه

أول،حركةمركزباتجاهالليلخلالتوجهتحيث.الأنصاريةفيأوللحركة

حركةمنوالمجاهدوناللبنانيالجيشكشفهممتر005بعدإلىيصلواأنوقبل

بأسلحتهموأمطروهمأمل

الفاشلالإنزالشكل،إسرائيلفيوتداعياتهالحادثهذاخلفيةوعلى

تعتبوحيث..الفشلذروةالأركان!!يئةالتابعة()2(ماتكال)سايريتلوحدة

الصعبةبالمهامعادةوتكلف..الإسرائيليالجيشفينخبويةطليعةالوحدةهذه

الحدود.وراءالمعقدة

والميدبرينبيهالثمانينياتأوائلفيتزعمهاشيعيةحركةوميالمدر،موصالإصامأولحركةأشى)1(

الإنقاذ)هيئةفيبرينبيهاشتراكبعد(الله)حزبمؤصئاالأم)أمل(عنالمولويانثقالوسويحمين

الاجتياحإثرالجميلبشيرالأثهرإسرائيلوعميلجنبلاطوليدوقتئذضمتالديا!يئةاوميالوطذدط(!

بهأطاحتالجميلوبثير،اللبنانيالنوابمجلسرثيسمنمببرينبيهشغل.8291عامللبنانالإلرائيلي

المعالم.وافحة8أئلاعلىلهيعئرولم،8391عامببيروتالكتائبميليثيامقرفيناسفةعبوة

الفلسطينيينالزعماءاغتيالعملياتهاأبرزخاصةعملياتوحدة!؟عمءلأم!ا!ك!؟ة7:ماتاكالسايريت)2(

،7691عامعنتيهيعمليةفيالدنيةالطائرةرهائنوتحرير(،فردان)عمليةبيروتفي7391عامالثلاثة

العملياتمنالعديدإلىإضافة،7391عامبالنرويجليليهامرفيبوثيقيأحمدالفربيالجرلونواكتيال

باراكوايهودنتانياهوجونائانصفوفهابينخدموامنواشهر،الأخرىالإرمابية
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اللهحزباسمهنفسيمرض

استخباريفشلعلىإجماعهناككانالإسرائيليةالعسكريةالدوائروداخل

حزبساعد(مزدوج)عميلعنحديثودار..الميدانيةا!!زيمةإلىمباشرةأدى

لماللهحزباختواقاتلأننظزا..بالضبطومكانهاالعمليةبعوعدوأمدهالقه

المشكلةإن:الإسرائيليالتليفزيونوقال،.متوقعةغيرأوجديدةأبذاتكن

العسكريةالقوةترتيباتفيمشكلةأينرفلمذلك..فيشكلااستخبارية

القتاليةوالحرفيةالتدريبفيغايةبمجموعةيتعلقوالأمرإنزا!ها.(وخطة

ومتىأينجيذايعلمكاناللهحزبأنإذ)مصيدة(.،إلىبساطةبكلذهبت

فيبالانتظارلهوسمحت..إليهوصلتمعلوماتت!مريبيعذيوهذا..ينتظرهم

بالضبط.المحددالمكان

الدي،العمليةوقتفيالاستخباراتوفيالأمنفيخطيوةمشكلةإذنهناك

فيتنجحلم!المظلةهذهوحتى.استخباراتيةبمظلةعادةمصحوبةتكون

المنطقةإلىوصو)هاويتوقبالقوةيترصدكاناللهحزبكمائنمنأيتشخيص

.المحددة

حقيقةإلىبناتؤديالمعطياتكلإن:فقالتالإسرائيليةالثانيةالقناةأما

.البحريالكوماندوزرجالانتظارفيكانالقهحزبأنوهي،.واضحةواحدة

معلوماتعنوربماانتظار..عنإنما..بالصدفةكمينعنالحديثيمكنولا

7991..فبراير5فيوبالتحديدأشهر..بستةالفاشلةالإنزالعمليةقبل

المجتمعهزت..أفدحبمصيبةالإسرائيلية(ماتكال)السايريتقواتأصيبت

.السواءعلىالأمنيةوأجهزتهكلهالإسرائيلي

الأعلىالجليلفوق)ياسودأطرازمنمروحيتانتصادمتاليومذلكففي

ألويةمنالنخبةوحداتمنوهم)1(..لحظاتفيإسرائيلياعسكريا75وسقط

والميكانيكاوالأمنالمهندسين:سلاحمنوتمعة..طيرانفباطمنهمأربعةضابطا..13القتلىبينمنكان)1(

.الإرهابومكافحةوالشاة

)01.ب!بنانمميدا!الفاشلالانزالفضيعلأ
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31علىسيتوزعونكانوا.،العسكريةوالاستخباراتوجولانيجعفاني

حسبماسيشاركونكانوااللهحزبقياداتمنعددلاختطاف.-صغيوةوحدة

للحزبتبوعاتلجمعالنبطيةفيإفطارحفلفيوقتذاكتردد

:عنوانتحتالحادثعنالإسرائيليةلمحما!2ة"ة3هاآرتسصحيفةعلقت

الجحيم(إلىالنزولبل.،اللعنةمنأكثر)إنها(الطائرةالنعوشاليلة

:أحرونوتيديعوتصحيفةفيوجاء

فيالبحثإلىتدفعناالمروحيتيقومأساة.1اللعنةمثليطاردنالبنان)إن

!!(.الإسرائيليةفيتناميشبهماإلىتدريجياتتحولمنطقةفيوجودناجدوى

فيالجنودلتهدئةالنفسعلملأساتذةالجيشقياددلجأتأبيبتلوفي

جراءمنبهاأصيبواالديالنفسيالانهيارحالةفداحةولتجاوز..معسكراتهم

الشرسةالمقاومةبسببلبنانجنوبفيالمرعبةوالخسائرالمتتاليةالإخفاقات

الفهحزبلقوات

بقيةأصابتالديالرعبحالةالبحريالإنزالعمليةفيالفشلضكسلقد

الخوفبصدورهموزرعت،المختلفةالإسرائيليالدفاعجيمث!أفرعوضبا!جنود

صيداعمليةقتلىفجثث.لبنانفيبعينهامواقععلىا)هجومعملياتتكرارمن

حصدتهمالدياللهحزبرجالرصاصاتاخترقتهاوقد،أذهانهمفيماثلة

قالعندما،الإسرائيلييقالمقاتليقحولنتيدالذيالوهمساتروانكتن!ف،حصذا

المذبحة:منالناجينأحد

الزخات.(جانبكلمنبالرصاصيمطرونناكالأشباحبرجال)فوجئنا

وسمعت،صخرةأولخلفيختبئمناكلوهرعمنا.،خمسةقتلتالأولى

بعضهمصيحاتوترددتبل،الفزععليهماستولىالنخبةمنجنودصراخات

أنفسنا.تسليمإلىتدعو
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جاءتالديا)!ليوكبتوطائراتإحدىإلىوصلتحتىشديدببط!زحفت

:مذيذعراأكثروكانالطيارسألذيلإنقاذنا.

..؟إصاباتهناكهل

مرتعش:بصوتلهقلت

الضحايامنالمزيدهناكبأنوأعتقد،قتلئزملائيمنخمسةخلفيتركت

.الآن

ساحةعنبعيذابيوطار،ترتجفوجههعضلاتولمحتالطياربهت

.القتال

بأنناأوهموناالذينقادتنافييكمنكانالعمليةفشلفيالرئيسيالخطأإن

والغرودأ..الوهممنهشبجدارنحتمينحنبينماالأقوياء،

رجالأصابتوعقدةتمدويةفضيحةإلىالفاشلةالإنزاكعمليةتحولتهكذا

منالعديدأحيلالفشلهذاوبسبب..النخبويةوقواتهالإسرائيليالدفاعجيش

اسمه:عضالنفسيبمرضلإصابتهمأو،لإهما!همإماالتقاعد،إلىالضباط

!!القه..حزب

011.ب!بنانم!يدالمالفايفيالانزالفضيعة
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الليليالهروبففميعة

ا!..الجنوبجواسيسوأزمة

نمتلكالذفينعق؟..حللديناليسلماذا...

هاالرهائقحررناالذفينعق..الذد!قيالقنابل

مقالراداوالسوفييتيأخدناالذفينعق..عنتيبي

قادةقتلناالذيقنعق.المصريينأنوفتعت

.نسا،.ثيابههبجنودأسزتهصعلىالفلسطينيين

ا!..لبنانفي!ماءكلجربنالقلى؟..حلهنادأليس
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"يل!ثةأطمالح

تأديببقصد..الطويل)1(بيووتوحصار8291عاملبنانغزويكنلم

علىالنارإطلاقبسببأو.البنانمنوطردهاالفلسطينيةالفلسطينيةالمقاومة

.نضالأبومجموعةبواسطة-أرجوفشلومو-لندنفيالإسرائيليالسفيو

منإسرائيليحميأمذيشريطوعمل..اللبنانيالجنوباحتلالبنيةكانإنما

الطبيعيةبثرواتهاالغنيةالبقعةلتلكالأمدطويللاحتلالتمهيذا،الشمال

منعددأكبرلاستيعابالتوسعفيالمطامعمنمتناميةسلسلةفي..المياهومصادر

بمخططاتهاجاءحسبماالاتساعقمةإلىبإسرائيلوالوصوك..العالميهود

المزيفةالتوراةوتوصياتالعالميةالصهيونيةزعماءوبتعليمات..الاستيطانية

الخارجيةمبنىوفي،الكنيستجدرانوعلىاللد،مطارفيالمعلقةفالخرائط

إلىالنيلمنفشعار،التوسعفيالإسرائيليةالمطاءولمحتحدد،اليهودية

سنةففيوالأجداد.الآباءومهدالتوراةبأرضاليهودأذهانفيمرتبطالفرأت

الدولةحكومةفيحينئذالأديانوزير،ميمونيهوداالحاخامأعلن5191

الدينية:المؤتمراتأحدفيالصهيونية

وأنأمامكمكلهاإسرائيلدولةإن.عظيمةأعمالمؤتمركمأمامزال)ما

(.الفراتإلىالنيلمنحدودها

عنالحصاررفعبينما..محاصرةمدينة17سقطت..العسكريالتارفيفيححارعملية26بينمن)1(

عاموفييوما.278رالمطويلحماربعدبطريبورج()سانهيواحدةمدينةوأخليت.منها.حالات8

منلأكثرالححارتحتوبقيت..الجهاتكلمنكاملأحصازايونيه14فجربيروتحوصرت8291

نأدون..أسطوريةوبطولةببسالةالفاكطالإسرائيليالعسكريالحصاروحدهاتقاوموهييوما08

وأقوىأحدثمنيمتلكهمابرغمعليها.،الاشلامثروطفرضأو..المدينةاقتحاممنالعدويتمكن

الثخميةممالحهاآثرتعميلةلبنانيةميليثياتجانبإلى..الأوسطالشرقفيوعدوانيةعسكريةآلة

ضلىعربيةمدينةأول،.وبيروت.لبنانعلىعدوانهفيإلرائيلجيشولاعدت..الوطنللامةعلى

!!..المهيونيالعدوقبلمنحوصرتالإطلاق

0011الجنوبجواسيمىزمةوأال!يمالهروبفضيعة
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إسرائيلقيامبعد4891سنةغوريونبنوأعلن

الممتدةوالأجدادالآباءأرضفيالاستيطانإلىسيعوداليهوديالشعب)إن

(الفراتإلىالنيلمن

مقالاته:إحدىفيأيفتاجوريونبنوكتب

استقلالنامراحللأولىسنةالسبعيقمنيقربمامجهودبعددخلنا)نحن

من6%إلاتضمتكنلمقامتحيقالدولةوإن.الصغيرةبلادنامنقسمفي

إسرائيل(أرضمنجزءوفوقاليهوديالتنعب

5591سنةالسنويكتابهافيرسمياالصهيونيةالدولةوأعلنت

الحدودإطارمنالأحوالمنحالفيينتقصلاالجديدةالدولةخلق)إن

(.إسرائيللأرضالتاريخية

أعلن:فقدبيجيقمناحمالأشهرإسرائيلإرهابيأما

ولاوحتى،إسرائيللأرضولاإسرائيللشعبسلامهناكيكونالن

(.الصلحمعاهدةوقعناولوحتىبعد.بأجمعهوطننانحررلمدمناما،للعرب

زالوماارتكزالأطماعوتحقيقالتوسعأجلمنالإسرائيليالتخطيطإن

غيورعربيأومسلمعلىتخفيمعالمهاأنأظنلامرحليةفلسفةعلىيرتكز

ماحسبوتلونتتشكلفلسفةوهي.الأخيرةوالأحداثالتطوراتبعدخاصة

الظروفوتتطلبهالوقتيقتضيه

وأغريباشيناذلككانهل..لبنانجنوبإسرائيلاحتلتأنوبعد

مفاجتا؟

إعياءحالةفي-العربنحن-ذاكرتنالأن،بالفعلمفاجناشمتاكانربما

،الدروساستيعابعنتعجزماوسرعان..تنسىماسرعانولذلك،دائم

الصهيونيالمخطط)ملفات(بهاتمتلئالديالوثائقمدلولفهمعنوتعجز

!)..الجنوبجواسيسوأزمةالليليالهروبفضيعة344
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منأكثريكنولممفانجئا.ولاغريبا،ولاجديدا؟يكنلمحدثالذيولكن

وخمسيقالمائةعلىيقربمامنذ!!االتخطيطتملعمليةفقط،)التنفيذ(!حلة

قبلالعربيةالأرضخارطةأمامهمطرحواعندما،.الصهاينةفالمخططونعام.

علىسجلوهابعبارةاللبنانيالجنوبمنالجزءهذاإلىأشاروافوقهايخطواأن

لضروراتإسرائيلأرضإلىالجزءهذاضممنالابد:تقولتفصيليةخرائط

"منية(.و.ا؟.واجتماعيةوسياسيةاقتصاديةعواملتحتمهااستواتيجية

يجد؟السنيقعشراتمنذالصييونيةوالتمريحاتالوثائقإلىيرجعوالذي

مسألةأنهاويجد.الطرقوبأيالطرقبكللبنانجنوبانتزاععلىالتصميم

فقط.لتنفيذهاالتوقيتتنتظر)حتمية(

للسياسةعامة)خطو!بعنوانوثيقةنشرت،4191عامأكتوبر17ففي

كماالسياسة!هذهالمبدئي)التخطيط(أو)الكروكي(يشبهماتحوي(الصهيونية

النقبأراضي)إن:الواحدبالحرففيهاجاء،جوريونبندافيدتصوره

ضمنمشمولةتكونأنيجبوالليطانيالأردننهريمياهوكلك..القاحلة

فيأي-ذلكجوريونبنفيهقالالذيالوقتذلكفيفإنهوبالطبعحدودنا(.

الصواريختكنولم..لبنانفيمسلحفلسطيذيوجودهناكيكنلم-4191عام

-الجنوبلاحتلالالتمهيدمجالفيالإسرائيليونزعمكما-الفلسطينية

بعد.ؤجدتقدإسرائيلتكنلمبل.اللبنانيةالأراضيمنتنطلق

يكنلمالنحو..هذاعلىمخططهفيجوريونبنذكرهمافإن..الحقيقةوفي

ناقشعندما0186عامإليهاالإشارةسبقصهيونيةلمطامعترديدمنأكثر

فيالزراعيةالرقعةتوسيعإمكانيةالصهيونيةالحركةوزعماءالصهاينةزعماء

هؤلاءحفزالذيالأمروهو..فلسطيقشماليالمتوافرةالمياهعلىاعتمادافلسطيق

حكوماتلإقناع-3مباشرالعالميةالحربانتهاءبعد-السعيإلىالصهاينة

الديالأراضيلتشملالشماليةفلسطيقحدودبتوسيعوإيطالياوإنجلتوافرنسا

الليطاني.نهرفيهايهرالديوتلكالأردننهرروافدمنهاتنبع

543))..الجنوبجواسيسوأزمةال!ي!يالهروبفضيعة
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طالبوااليهودأن4191عاملهإعلانفي(تشرشل)ونستونذكروقد

جنوبيوكذلككلها.فلسطيقفيأيديهمتطلقبأنرسمياالبويطانيةالحكومة

كلالعالميةالصهيونيةتضعأنمقابل،الليطانيفيهيجريالذيلبنان

الثانيةالعالميةالحربأثناءالحلفاءخدمةفيإمكانياتها

نشرتوالدي)وايزمان()1(الصهيونيةالحركةزعيممذكراتفييفتشوالذي

خلالاجتمع)إنهتفيهيقولالرجل!!داهاقااعتوافايجد.9491عام

نهربأهميةلإقناعهجوروبالجنرال9191سنةباريسفيالسلاممؤتمرانعقاد

تعديلفيالصهيونيةالمساعينجحتفقدوبالفعللفلسطيق(.بالنسبةالليطاني

القرىبعضفلسطيقضمنفأدخلت،2291عامالشماليةفلسطيقحدود

و)هونين()صلحا(مثلنهرالليطانيمنالقريبةاللبنانية

يكنلموإن-إذنالماسةالحاجةهيوالمياه،الملحالمطلبهوالليطانينهر

الذيالمطلبلكنه-بالطبعاللبنانيالجنوبأجلهمنيرادشيءكلهوذلك

منها.إسرائيلتنتهيأنبدلاالديالمشكلةالآنأصبح

التضليليالساتر

الشرسةالمواجهاتإثرالخلفإلىوالانسحاببيووتعنالحصارفكوبعد

فيأحلامهاإسرائيلأفقدتالمديالفدائيةوالعمليات..اللبنانيةالمقاومةمع

الحدوديالشريطإقامةفيالصهيونيةالدولةشرعت..لبنانعلىالسيطرة

علىوأطلقت..اللبنانيةالأراضيداخلالمتوسطفيكيلومتؤا25عنتزيدلمسافة

وأقامت..العسكريوجودهامنكثفتحيث(العازلة)المنطقةاسمالمنطقةهذه

اللبنانيين.هجماتمنومستوطناتهاحدودهاتحمياستواتيجيةحوائط

الفه(.)حزبوبالأخص

يذالجغرافيالموقعاللبنانيالجنوبعلىالسيطرةفيإسرائيلوساعد

تحكمكانتفقداالأصدقاءالمتعاونيقمنكبيووعدد(الصعبةالتضاريس

الولدروسيوهو.إسرائيللدولةرئيسوأول،اليهودزعامةفيهرتزلخليفةهو:وايزمانحاييم)1(

منوسعى،البريطانيةالجنسيةعلىحملثممانشتر،جامعةفيللكيمياءأستاذاعمل،والجنسية

فلسطين.علىوالاستيلاءبلفور،وعدعلىللحصولالواسعةعلاقاتهخلال

))..الجنوبجواسيسوأزمةالليليالهروبفمميعلأ643
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سزاوتعاونهابخيانتهاعرفت7()1(أاأ)حصأمسلحةميليشياتاللبنانيالجنوب

الإسرائيليالاجتياحبعدوجهزا،4891عامإسرائيلقامتمنذالصهيونيةمع

فرنساإلىبجلدهفرالذيحدادسعداللواءيتزضمهاوكان..8291عامللبنان

ليخلفه،8491عامبباريدلىماتحتى،والمرضالوحدةيعانيمزوياوعاش

بالرصاصرميابالإعدامغيابياعليهال!حكوملحد،أنطواناللواءموآخرخائن

.وجنودهضباطهمنمئاتبضعمع

الدعميتلقىالذي1(الجنوبيلبنان)جيشباسمعرفت،الميليشياتهذه

الفدائية.الععلياتمنالشماليةحدودهالحمايةإسرائيلمنوالعسكريالمادي

صعبايكونلاوقدمستعمراتها.لضربالدولةحدودداخلإلىالتسللومن

أنهكما؟.الماليةالإغراءاتفعليتساقطونالذينالمحليينالعملاءبعضتجنيد

المناطقفيوزرعهممنهمشبكاتإقامةالموسادضباطعلىمستحيلاليس

.!إسرائيلإلىبالنسبةالحساسة

فياللبنانيالمجتمعلطبيعةعميقفهمامتلاكذلك..كلفيوالأساس

ساعدقبل(01منأسلفنا)كماالسياسيةوصراعاتهوالمذهبيةالطائفيةتفاصيله

البنيةدائرةالنهايةفيلتتسعالاستخباراتيةالأواصرربطعلىالإسرائيلييق

.لبنانفيالإسرائيليةالاختواقية

الحدوديالشريطمنانطلاقاالإسرائيليالأمذيالخرقفإن.هنا.ومن

فيالدوليةوبالمخابرات..السبعينياتفيالشرقيةبيووتبضاحيةاتصلالمحتل

والاستطلاعالمعلوماتثبكاتيغذيانكانا..الخطينوكلاالبحر..وراءقبوص

الذي-اللعبةمايستوو-لوبرانيأوريوكان..اللبنانيوالعمقبيووتفي

.!الجنوبيلبنانجيشحوالعسكريوالسياسيالأمذيالتعاطيإيقاعاتيضبط

يوزعالذيوهو..الارتباطوحدةوقائد..الشماليةالمنطقةقائدمباشرةبهويرتبط

.التدرجلآلياتتبعاالصحتلالشريطداخلالمسئوليات

بحضتتبعم!لحةأهليةفرقهيوالميليثياالع!كرية(الخدمةوتعذياللاتينية7أاةأ،أكلمة)صن7أاءحأ)1(

والثرطة.الجيثىقوىلدعمأو،المحتلومقاومةالحروبزمنفيتنثأأو.ازتاب

))..الجنوبجواسيسزتوأال!ييالهروبفمميعة
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دوزاويلعب..والمستوهـةةالظاصالخيو!بجميعيمسكأيفتالوبرانيكان

بهخاصأمذيجهازعلىمعتمذاا.والاستخباراتيةالأمنيةإهيكليةافيأساسيا

()405الوحدةداخلتلتقيالأخطبوطيةالأذرعهذهكل)الشافاك(.اسمه

الجواسيسشبكاتمعمباشرةتتعاملالدي)1(00الجنوبيلبنانلجيشالتابعة

كوسطاءالارتباطوحدةضباطعلىوتعتمد.وتخريبا.،.ومتابعة(تجنيذا.

العملاء.لاصطياد

ال!حتلة.المنطقةمنتنطلقالاستخباراتيةإهيكليةامجملأنيعذيوهذا

الرئيسيالمفصلهيالأخيرةوهذفى..جبيلوبنتمرجعيونثكنديمنوتحديذا

كليمروفيها..والتعليماتالعملياتتنطلقومنها.(التجسسيةالعمليةفي

قياداتضداللبنانيالعمقفيأمنيةباختراقاتبالقيامالمكلفبتالجواسيس

الشبكاتمنالعديدتفكيكفياللهحزبأمنأجهزةنجحتولماالقه.حزب

..التجسسفيجديدةبأساليبهزيمةكلبعدتعودالموسادكانتوالخلايا.-

فييسمىماوهوتركيا.،أوقبوصفيخلفيةبقاعدةوربطياالخلايا.،وتنظيم

(.التضليليالدولي)الساتروالجاسوسيةالمخابراتعالم

فيوشبكاتهاالمخابراتيةالأذرعمحطاتبيقالجيدالاتصالولإحكام

التعارفصفحاتتوظيفعلىوعملت..بالانتونتالموساداستعانت.!لبنان

لقاءإلىتسعىحسناءلفتاةبصورةعادةالبدايةوتكون..انلبنانيالشبابلإغراء

..الرحلةتكاليفلدفعاستعداداوتبدي..العالممنمكانأيفيلبنانيشاب

وراءالتستووهي..لبنانفي)المربعات(خطةإلىأيفتاالموسادلجأتكما

محترفمنسقمربعكلويقود..واجتماعيةإنسانيةأبعادذاتوهميةتسميات

ولجنوغذبقتلوالذي،الصيتالذائعالخيا!معتقليوجدحيث)الخبام(ببلدة)4.0(3الوحدمقريق!!)1(

أعيدالصهيونيالغزوومع.للبنانالفرنيمالاحتلالأياممنقديممعتق!الخيامسجنكانداخلهالآلاف

داخليجربكانعمامثيردحقائقتكشفتالصهيونيالان!صبوبعدوالنماء.للرجالكمعتقلاشخدامه

لانتزاعوحئيةساديةوباساليبالبثعالتعذيبحيثثبعا،ومزارعالجولانعلىيطلالذيالمعتقل

مئاتالزنازينداخلالحوائطعلىوكتبت،والمقاومةاللهبحزبصلتهمعناللبنانيينالمعتقلينمنالاعف!افات

عقليصدفهالامأساةمنهمراحدكلقمةتحمللمعتقلينالألماء
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أحد)405(،الوحدةفيالثانيالرجل،وردرجاءوكان2فائقا.تدريبامدسب

فتتلمذ..لبنانفيالخونةمنالمئاتتجنيدوراءكانوالذي،المحتوفينهؤلاء

لعبةأجادالذي.،الداهيةالمخابراتضابط..البياضيرينيهيديهعلى

الشبهاتعنتكونماأبعدودينيةاجتماعيةشخصياتوتقمص..التخفي

لهماثالثلا

يشعرلمالمعقدد.والعسكريةالاستخباراتيةالمنظومة3هذمنوبالرغها

جهازهيكليةاللبنانيةالمقاومةاختوقتإذ..واحدةأمنبلحظةالإسرائيليون

مما.وكشفتها.عملياتهحللتوثيقةملفاتهوقرأت،.الإسرائيليالاستخبارات

وكانت..الجنوبعلى3السيطرفيالإسرائيليونحلموحطمالأمنمنظومةضرى

والنتائجوالتنفيذالتخطيطحيثمنالعدو..توقعماأتنرسالعصاباتحرب

اللهنصرحسنالسيدالقهلحزبالعامالأميقيقول

العدو،مواجهةعلىالدفاعيةالقدرةيملكلامنالعصاباتحربفي)عادة

عنوالابتعادالأهدافإخفاءخلالمنالجوسلاحأهميةمنيخففأني!كنه

دائماكانتلبنانفيالمقاومةإن.الإسلاميةالمقاومةقوةنقا!منوهذهالمظاهر.

يهمهاولا،وثكناتعسكريةقواعد)هاليس.الاستعراضأشكالكلعنبعيدة

الأرضفيالعدونقاتلعندماالسلاحنحملفنحن،العسكريالمظهرهذاأساسا

البلدهذاأبناءفنحنوالاستقراربالأمنينعمالذيالبلدداخلفيأما.المحتلة

.الناسكليعيشىكمانعيش

القهحزبوعيذلكإلىئضافالأهدافتشخيصعنالعدوعزل،إذا

لأنمدعاة،الإسرائيليالجولسلاحجاهزةأهداقايقدمأنمنالدائموحذره

الكثيو.فعلعلىقادرغيوالسلاحهذايجعل

غيوإنسانهوالإسرائيليالإنسانأنمعرفتناةبللا،قناعتنا،الأساسفي

عنهاتحدثالديبالشجاعةيتحلونلاالإسرائيليونوالجنودوالضبا!تشجاع

)001الجنوبجواسيسوأزمةال!يمالهروبفضيعة
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خلالالحقيقةفي.الزمنمنعقودخلالالإعلاموسائلفي!هاشؤقأوالبعض

كانمابقدرالقويهوجيشهايكنولمالقويةهيإسرائيلتكنل!عافا05

معقتالتجاربلناونحن،8291العاممنذالتجربةفيالضعفاء.همالعرب

ولاالقتالإلىيذهبونوجنودضبا!منمؤلفجيشيعذيماذا.الجيشهذا

ومعنوياته.الجيشهذاقوةتفهمأنببساطةبإمكانكيموتوا؟أنيريدون

يحملهالذيالسلاحنوعمنليسقوتهتنبع،المقاتلأوالعسكريأساستا،

،الموتعلىوإقدامه،وشجاعته،وتصميمه،وجرأته،إتادتهمنتنبعمابقدر

نأيمكنهلاالحياةقيدعلىالعودةبأمنيةمعتلئوهوالقتالإلىيذهبفمن

وخبوناهشاهدناهالذيهذا..المركزيةالنقطةهيوهذهالكثير،يحققأوينجز

قيدعلىيبقواأنعلىحريصونهمالناسهؤلاءأنإلىيشيووالذي3؟وقرأنا

علىالحريصيقمنوتجدنا،القتالإلىنحننذهب،ذلكمقابلفي.الحياة

إذابهنأنسمابقدرالموتنهابلانحن،أيفتا.الشهادةقلوبناوتعشقالنمر

المقاومة.فيالقوةنقطةوهناجاءنا.

مجهزايكونالمحتلالحدوديالشريطفييتحركعندماالإسرائيليالجندي

مدججوهو،قدميهأخمصإلىرأسهمندرغاويرتديالتجهيزاتبأحدث

هوالجوسلاحأنعنفضلا،مجموعةبكلدائماتصالوعلىالسلاحبأفضل

أجلمنالأرضعلىتتحركالديالعسكريةالمجموعةحمباشراتصالعلى

الجنديأنيعذيهذاإن..الجرحىإنقاذأوللانسحابالتغطيةتأمين

العسكريبالمعنى،والإسنادوالتقنيةالتجهيزاتبأفضلمجهزالإسرائيلي

الليليةالرؤيةإمكانيةولديه،وحديثمتطورجيشفيالأحوالبأفضل

الصور..لهتقدمالديالاستطلاعيةوالطائرات

منهيلبنانجنوبفيكانتالديالإسرائيليةوالقواتالجيشونوعية

لدىمتقدمةوتقنيةقوةنقا!يشكلوهذا،النخبةنخبةوأحيانا،النخبةنوعية
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بسببالكثيوإنجازذلككلرغمعلىيستطعلمأنهغيوالإسرائيليالجيش

نإالقولوأستطيع،الحياةعلىالحرصوهي،لديهالأساسيةالضعفنقطة

المجاهدينثجاعةولديناالعالمفيلهمثيللاجبقلديهالإسرائيليالجندي

التفوقدائمالديناالمتواضعةإمكانياتنامنالرغموعلىالنظيو،المنقطعوإقدامهم

(.والشجاعةوالإرادةالإيمانفي

لبنانالغازهاأفراقدخلنا

حاولتا.اللبنانيالجنوبفي-وآليابشريا-اليويمالاستنزأفوأمام

إلىبموجبهتنسحباللبنانييقمعسلاماتفاقعقد.دوليةبوساطاتإسرائيل

كانوما..توافقأنمنأذكىكانتاللبنانيةالدبلوماسيةلكن،أراضيها.داخل

يعذيممااللبنانيالجنوبفيالبقاء!هما..ثالثلاخقيقأحدإلالإسرائيل

تجللهالذيالمشرو!غيرالانسحابأو.،2والقتلىاليوميةالخسائرمنمزيد

الفضيحة

يوقاتتعاظملبنانجنوبفيالإسرائيليالتوأجدمشكلةأخذتذلكوعلى

الانتخاباتلحسمالأولالرهان)كارت(وباتت..عامبعدوعاقا..يومبعد

الجنوبوقئل..المقدمةفيدائما4891عربأصواتكانتبعدماالإسرائيلية

العسكريةالأزماتقمة-العالميةالاستواتيجيةالدراساتبإجماع-اللبناني

إسرائيلفيوالسياسية

التصريحاتتواصلت..للأزمةحلإيجادعنإسرائيلحكامعجزومع

جسزاشكلتالديقتلاهمجثثيشيعونوهموالعسكريينللسياسييقالكثيفة

تخبطهناكأنالواضحمنوبات..وإسرائيللبنانجنوببينمتواصلاتجويا

صارخ.إسرائيليصوتآخروكان..عدمهمنالانسحابقراراتخاذفيكبيو
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قادالذتينفسه)1(شارونصوتهواللبنانيالمستنقعمنالخروجإلىدعا

أزمةحكومةإلىبحاجة)إننا8291عاملبنانلغزوالإسرائيليالجيش

الفلسطينييقمعسلامواتفاقواحد..جانبمنانسحاببشأنقرارإلىللتوصل

واللبنانييق(.

منالإسرائيليالجيشسحب8991عاماقتوحفقد،باراكإيهودأما

ويصرخواحد..عامعنالوقتيزيدوألا..معدودةأشهرخلاللبنانجنوب

لحاقبعدمضمانانريدلكننا.لبناننتوكاننريد..)نعمنتانياهو:بنياميق

إسرائيل.شمالإلىألقهحزبهجماتانتقالإمكانيةإلىإشارةفيبنا..(.لبنان

تطالبوصرخاتبآراءصفحاتهاامتلأتفقدالإسرائيميةالصحفأما

..والضبا!الإسرائيلييقللجنوداليوميالقتللعملياتتفادياالفوريبالانسحاب

المنطقةوقائدالأركانرئيسنائبجيويشتاين()إيريزالجنرالمقتلبعدخاصة

النتمالية.

المهاجرينمنلأبوينأبيبتلفي2891فبراير27فيشارونولد..للخارجيةوزيراوقتهاثارونارئيلكان)1(

الأولىزوجتهانتحرت6291عاموفيإسرائيلقيامقبلالإرهابيةا)كاجانالمنظمةوانفم..السوفييتاليهود

كانالخم!ينياتمطلعوفيذلكبحدتزوجهاالديليلىبثقيقتهاعلاقةعلىأنهاكتثفتعندمامارباليت

سيناءفيضكريةأخطاءارتكب5691عاموفيالكوماندوز..نخبةتفمالذي101الع!كريةللوحدةقائدا

قبيةمذبحةارتكبقدقبلهاوكان.الجرحىمئاتبخلافممريةبنيرانإسرائيليا04مقتلفيوتمبب

منمنع5691وبعد.البلحديرفيالممريينأيديعلىمصرعهيلقىأنكاد5491وفي5391عامبالأردن

علىحصلثم."لندنفيالعحكريةدراللهلاشكمالفسافر.وأحمقجبانبأنهواتهمالجيثىفيالترقى

الجيثى.فيالقياديةالمناصبأهمعلىيتناوبوأخذ6291عامبالقدسالعبريةالجامعةمنالحقوقليسانمى

مما7391حربفيالدفرسوارثغرةفيسبباوكانالجنوبيةللجبهةقائدا6891فيوعين6791حربفيوشارك

عضووأصبحالحرببعدالليكودحزبتأسيسفيوشارك..والمياليةالعسكريةالمؤستينفيشأنهمنرفع

حكومةفيللزراعةوزيراثم7591عامرابينالوزراءلرنيسأمنيامستشاراثم7491عاممرةلأرلكنيسيت

وزيرا0991عاموعين..8291عاملبنانبغزوقامأثهربتسعةمنحبهتوليوبعدللدفاعوزيراوبعدهاببجين

وزراءرئيسوأخيراليفيديفيداصتقالةبعدنتانياهوضهدفي8991عامللخارجيةوزيراثمعامينلمدةللاسكان

1002عام
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موفازشاؤول،أيفتا.بالانسحابتطالبالآراءكانتالأمنيةالأجهزةوفي

عامي)شاباك(الداخليالأمنجثازورئيس9991(،فيللأركانرئيسا)وكان

الموساد.رئيسليفيقوعميوام،.إيالون

نسبةارتفعتحيثاالآراء.استقصاءفيالبحثيةالجمعياتأيفتانشطت

انقسامومع04%.(إلى18%من8991سبتمبرفيبالانسحابالمطالبيق

وعلت..سخونةأكثرالوضعبات..القضيةهذهحولالإسرائيليالمجتمع

مقدمتهمفيركانت-نتانياهو-الوزراءرذيسمقرأمامالمتظاهرينهتافات

العربوصفالذي(إيتان)روفائيلالسفاحالإرهابيزوجة(مايرسون)جوفرة

لبنانجنوبفيالإسرائيليالمأزقمنالخروجإلىداعيةبالصراصير..

تشيو.(الإسرائيليةللسياسةجديدةقراءةهناككانتاالسياقهذاوفي

منالخروجإلىمنهاوبمبادرات-الأولىوللمرة-تسعىإسرائيلأنإلىبوضوح

تحتلعادةفإسرائيلإليها.بالنسبةجحيقاوباتتاحتلتها.،عربيةأرض

..الدوليةوالمنظمات..الدولج!يعتدخلتولو(.تتزحزحتعودولاالأرض

.المتحدةوالأمم

وبات..العمقفيإلرائيلعلىنفسهافرضتاللبنانيةالمقاومةأنذلك

تحولتالنهايةوفي..ويناورون..ويقتوحون..عاجزونلكنهميصرخونالجميع

فالنجاح..الإسرائيليةالانتخاباتفيرابحةورقةإلىاللبنانيالجنوبمشكلة

ماوهذا..العسكريللتصعيديلجألمنوليسإسرائيلشمالفيا!هدوءيضمنلمن

المحتل.الشريطمنبالانسحابالالتزامعلىسباقاالانتخابيالسباقجعل

يتساءل-رابيقمساعديأبرزمنوكان-هابع)إيتانجعلماهذا

حررناالذيننحن..الذريةالقنابلنمتلكالذيننحن.احللديناليسالماذا

أنوفتحتمنالسوفييديالرادارأخذناالذيننحن..عنتيبيفيالرهائن

ثيابفيبجنودأسرتهمعلىالفلسطينييققادةقتنناالذيننحن،.المصريين

..(لبنانفيئنيءكلجربنالقدحل..هناكليسلماذانساء.،

353)001الجنوبجواسيسوأزمةال!ي!يالهروبفضيعة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كتابصاحبةشتواوس()روبرتااليهوديةالكاتبةتشاؤميشبهالتشاؤمهذا

أنهلوكمافردكليبدولبنانجنوب)فيفيهجاءالذياليهود()مصير

فردايقاتلوكأنهالإسرائيليالجيشويبدو..كلهالإسرائيليالجيشيقاتل

أفرانإلىدخلنالقد.الاستواتيجيةالسقطةارتكبنالبنانجنوبففيواحدا..

نحن..(.مناوحمقاءكاملةمنابرغبةلكنالغاز

وصراخات..والمحلليقالكتابرأيتجاهلواإسرائيلحكامأنإلا

اللعبةقواعدكانتفقد..اليوميةالجرائدصفحاتوعلىالشوارعفيالمتظاهرين

العسكريةالميزانيةذاتالدولةفهينفسها..الإسرائيليةالدولةطبيعةفيهي

والديونتاجها..وسكانها.(حجمها.،معبالمقارنةالعالميالتاريخفيالأضخم

اقتواحاتظهرت..ذلكوعلىوجودها.،أساسفيالعسكريةبالقوةترتبط

الإسرائيليالدفاعجيشلسمعةإساءةمنفيهلما.،كليةالانسحابتعارض

بعمقجديدأمذيحزاموإقامةالمحتلالحزاممنجزئيانسحاببل..القوي

إلكتوونيئسياجبإنشاءذلكويقضي..الدوليةالحدودمنكيلومترات3أو2

الجديدالخططولعلىمعقدةوعوائق

القيامأو2.القائمالوضعفيالاستمراربينهامنأخرىاقتراحاتأيضاقدمت

واحدطرفمنالكاملالانسحاب..أو.واسعةعسكريةبعملية

والحزبيةالمثعبيةالمطالبةوأصوات..والسياسيةالعسكريةالآراءتباينوأمام

التصريحاتحدةهدأت..تضامنيةإعلاميةبرؤيةمدعومة..بالانسحابالعالية

مشكلة..بباليوقاتخطركانتماجديدةمشكلةوظهرت..الانسحاببعدم

أحكامتنتظرهموجميعهم..الجنوبيلبنانجيشأفرادمنآلافثلاثةمنأكثر

علىمنهمضابطمائةبحقالإعدامأحكامجانبإلىا.بيروتفيقاسيةقضائية

القصاصيجبالذين)بالجواسيسلحدقواتالقهحزبيصفحيث..الأقل

عاشواالذينالجنودهؤلاءأسرهناكإنبل،.فحسبهذاليس(.منهم
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بالآلافهؤلاءوعدد..لبنانيينأنهمونسواإسرائيلكنففيطويلةسنوات

)جواسيس(.أيضاأنهمبدعوى..اللبنانيالقانونعقوباتأغلبهموتلاحق

الدوحلفأصدقا،

كوفيالمتحدةالأممعامأميقعلىالضغطفيالإسرائيليةالمساعيفشلتلقد

،الجنوبلجواسيسمأوىلإيجادالدوليةالمنظمةتتدخلأنأجلمنعنان

ذاتفي.،)همالحتميةالنهايةهوالإعدامبأنلبنانفيرسمياأعلنبعدما

الإسرائيليةالحكومةتفكيومجردإسرائيلفيالنفسييقالأطباءكباررفضالوقت

سيكوباتيةشخصيةوالجاسوسالخائنالعميلشخصيةلأنذلك،استيعابهمفي

الدائمةالحربحياةافتقدطالماوأنه،النفسيةالتصرفاتعلمفي570يا،!ههيح

يهدأحتىاهاافتعادائمايحاولفلسوف،بهالمحيطيقءاعتادهاالدي

نفسيا.

فالصعوبة،أوربيةدولةإلىالخونةهؤلاءبنقليناديرأيظهورمعحتى

المرتزقةمنآلافاستيعاببفكرةالدولةتلكإقناعكيفيةفيتكمنكانت

الدولةعلىسينقلبونأنهمالمؤكدمنالذين،والجواسيس5!امة3!سأمء7

أراضيها.علىاستقرارهمفورالمضيفة

الناجحةالعملياتتزايدمعوأثيرت،الجنوبخونةمشكلةتصاعدتهكذا

العدوضبا!منالعشراتسقوطومع.الإسلاميةالمقاومةمجاهدوينفذهاالدي

لبنانجيشقواتمصيوأنالواصمنأصبح،الجنوبفيقتلىوجنوده

جيشضباطخوفيأتيلكن.الظروفلعواملإسرائيلتتركهسوفالجنوبي

مهقاعاملأ،مفاجئانسحابتمماإذا،مصيوهمعلىوجنودهالجنوبيلبنان

معوحتى..القهوحزباللبنانيةالسلطةحالتعاولإلىمنهمالكثيويندفع

سنواتمنذالضائعالاستقرارعنللبحثيائسسعيفيأيفتا.،الفلسطينييق

طويلة.
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الفرارإلىالجنوبيلبنانجينتىمخابراتقياداتمنعدذاأيفتادعاماوهذا

.)وخطيوةدقيقةمعلوماتمعهمحامليق.(بيووتإلى8991عاممنبداية

العاصمة.فيإسرائيليةسريةوعملياتتجسسشبكاتعنالنقابكشفت

هؤلاءمنالعديداعتقالسهلالذيالأمر

الجيثىهرب..الظلامأستاروتحت،فجزا،0002مايو02وفي

القليلفككبعدما،حدودهداخلإلىلبنانجنوبمنفجائيبشكلالإسرائيلي

بهيعلمولمفجائياكانالانسحابقرارأنيوحيبما،وأجهزتهآلياتهمن

العدوخلففقد.،قليلةبدقائقالصفرساعةقبلإلاالشمالفيالكبارالضبا!

كانتالديوتلك..المختلفةوالمجنزراتوالمدرعاتالمركباتمنالعديدوراءه

منباخلهاتركوهبماالثكناتمنظروكان..بالورشوالصيانةالإصلاحقيد

القرارفجائيةعلىأكيدبشكليدل.،وشخصيةمعيشيةوأدواتوأطعمةملابس

حمله.أوأخذهيمكنمابكلالفوريبالانسحاب

تركوا..لبنانجحي!منالليليا!هروبفرحةأأماالاحتلالجنودأنوالمثيو

معبئةصناديقجانبإلىورشاشاتمدافعشكلفيالأسلحةمنالكثيو

.والمتفجراتبالذخيرة

،)1(الجنوبيلبنانلجيشانهيارحدث..الأولىا!!روبأرتالتحركومع

كانتحينهادفياللبنانيالجنوبإلىاللبنانيةالأهليةالحربشرارةانتقلت7791و7691عاميخلال)1(

القرىبينهاومنإلرائيلمعللحدودالمحاذيةالقرىعلىليطرنهاأحكمتقدالفلسطينيةالتحريرمنظمة

بعدوقاملبنانفيالفلسطيذيالوجوديعارضالذيالكتائبحزبإفأبنائهامنالعديدانفمالدبالمسيحية

للبنان8291غزرمعإسرائيليةبعباركةوثاتيلاصبرافيالفلمطينبينبذجذلك

ذلكبعدلميما3آنواشكلتالإسرائيليالتسليحومع.تدريجياقوتهاتنامت.الجنوبيةالسيحيةالعناصر3هذ

حدادلعدالرائد3بقياداللبنانيالجيثىعناصرمنمثكلةثانيةنواةهناككانتأنهإلا(الجنوبيلبنان)جيثى

ثمالليطانينهرحتىلبنانإلرائيلاجتاحت7891عا!وفيالجنوبفيالمسيحيةالقرلىبحمايةمكلفة

سعدوأعلنالحدوديالئريطخريطةرلمتثمالتدريبوخبراءبالسلاححدادلعدوأمدتوانسحبتعادت

الواجهةأصبحالذيالححلبنان)جيثىلإسرائيلالمواليجيشهضلىوأطلقالححلبنان)دولةقيامحداد

الجنوبي(لبنان)جيضإلىتحولثم..إسراثياحتلالتحتالنطقةفياللبنانية

الوطذي()الحرسالمعليثاأطلقت..المختلفةالحدوديةالقرىفيع!كربةمجموعاتذلكبعدإلرائبلأ!مت

أرادتحيثوجغرافيةطائفيةلظروفتبعامتفاوتةالجنوبيلبنانبجيضالوطضيالحرسعلاقةوكانت

ي!سكنأخرىقوىبوجودالجنوبيلبنانلجيث!الإبحاءالوطذبللحرسالمتعاظمدعمهاوراءمنإلرائيل
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لما!هستيريالصراخمنحالة-عبودروبين-الأوسطالقطاعقائدوتملكت

منآخرونوفر..مرجعيونبمستشفىالأعصابلقسمنقلبعدماحتىتهدأ

إحدىونقلت..إسرائيلإلىالدخولطالبيق(الطيب)الجداربوابةإلىالثكنات

.مرجعيونفيومكتبهلحدأنطوانمنزلمداهمةوقائعالتليفزيونشبكات

علىترتسم..لإسرائيلالفارةالميليشيابعناصركلا()كفربوابةوازدحمت

الصدمة.وخطوطوالإرهاقالرعبعلاماتوجوههم

والطرقاتبالساحةسياراتهمتركعلىأجبوواالإسرائيليةالأوامرفحسب

بيق()2(الدم)حلفذاب..الزمنعمرمنمباغةلحظةففيللبوابةالمؤدية

يعيشونلبناني0065وهرب..الإسرائيليالجيشوبيقلحدميليشيات

وأقاربهم.وعائلاتهمالجنوبيلبنانجيشأفراديمثلون..إسرائيلفيكلاجئيق

.المجهولإلىوطنهممنفارينوهرعواانهارواالذين

لندوربامضفر،بكا

دخولبعدالفلسطينيينمنإسرائيللعملاءحدثمارأواعندماتغابوالقد

أعمدةعلىبالشنقإعداميمجرىحيث..وغزةالغربيةالضفةالتحريرمنظمة

لميليشياالرلميةالقيادةتحتالقوتينإصائيلأدمجتباربسإلىحدادسعدهروبوبعدعليها.الاعتماد=

3.القيادفيم!يحيةغلبةءلحدأنفوان

لواءين.إلىقسمت!قدلحد..ميليثياتركيبةعن(الله)حزبدالحربيالإعلامأعدها3منثوركيردراسةوفي

ثلاثةإلىاللواءوينقسم..الجيشىفيالثانيالثخصوهو..)ماروني(هاثمعقلويقوده..()الغربيهو،الأول

ماروني.والثالث.شيعييناثنين،أفواج

وثالثمارونييناثنين.أفواجأربحةإلىوينقمم)درزي(بدويالدينعلمويقوده..)الثرقي(هوطالثاني

أرثوذكسي.ورابعادرزي

الطوائفمن!%06عنمر،آلافثلاثةنحومن..الدرالةتقولكماالجنوبيلبنارجيثىويتألفهذا

!!.المسيحيةالطوائفمن:%ر.،الإسلامية

فيإصائيلثماللحدجيثىيحميأنبمعنىالفريقينلكلاالاشقرارلتأمينعليهالاتفاقتمالدمحلف)2(

ضمذياتفاقالدمحلفأنأي..والحمايةوالأمرالوالتدريببالملاح3وتزودلحدجيئىإسرائبلتحميحبن

والممالحا!كدفووحدويةالثمتر!بالدفاعيقضي
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نظرفيمختلفونبأنهمأنفسهموأقنعوا..الدرسيتعلموالملكنهمالكهرباء.

فجأةينهارونيتركهمالإسرائيليفالجيش،.المصيبةيكتشفونوفجأة..إسرائيل

وأماء.زجاجةأوملابسحقيبةحمليستطيعواأندونوطنهممنويهربون

عائلاتهململمةمنيتمكنوا

خلالوخدموهاعرفوهاالديإسرائيلأنوجدواحتى،لحظاتإلاهيوما

وتراهرأتهماأصدقالم:المساعدةالمساندةالعظمىالدولةتلكتعدلمعاما25

اليوميعتبوالذيلحدميليشياتضبا!كبارأحديقول(الآنحتىعيناي

الشمالفيالساحليةنهاريابلدةفيصغيرفندقفيأسكنوهإذمحظوظا)1(،

تأخيو.وبلافوزاإسرائيلباتجاها!الربمذي)طلبوا:ويضيف.الإسرائيلي

إلىاستدعيتأيفتاعائلديانعرفتالطريق،وفيلاجتماعمدعوانذيفحسبت

منطويلأطابوزاوجدتالطيبالجدارحاجزإلىوصلت.فاستغربتإسرائيل

فيصرخواالشبابلكنالأمور.أنظمأنفحاولت،ويتدافعونينتظرونالناس

وجدتلكنذيشخصيإلىيتعرفوالمأنهمحسبت.يحتومونيلم.وجهي

مقابلةطالباالبوابةمنواقتوبتالطابورتجاوزت.جنوديمنبعفتابينهم

:آمرابيفصاح،الإسرائيليالضابط

.دوركيأتيحتىالطابورنهايةإلىعدا-

صارمة:بلهجةوأمرنيفعاد..وبرتبديبنفسيفعرفته

نعمل.ودعناالوراءإلىعد-

لملكنه.أصدقائيمنإسرائيليارتباطبفابطالمحمولبهاتفيفاتصلت

الذيماأفهموبدأتإلب..سيجئبأنهسكرتيوتهعندخبزاليوتركيكلمذي

.يجرى

استخباراتضابطويستقبله،.البوابةإلىالجنوبيالميليشياضابطويصل

وأقاربهوحياتهتاريخهعنساعةمنأكثريدومتحقيقامعهيجري..إسرائيلي

.0002ويونيومايوعددي)الوسط(بمجلةجاءممامقتطفات)1(
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مازال..للإسرائيلييقمتواصلةخدمةسنة18بعدأيفتا.افهو.،ورتبتهونشاطه

تسربقداللبنانيةالمقاومة)فدائي(أحديكونأنتخشىفإسرائيلمتنبوقا..

مسبوقغيرمطوللتحقيقالجميعيخضعلذلكالطوابيو..هذهإلى

علىالمطل)التطويبات(جبلفوقمخيمإلىرفاقهوبعضالضابطأرسل

يوحناالبابازيارةعندنفسهالمكانفينصبتالديالخياموهي.،طبريةبحيوة

منينزلواألارفاقهمنفطلبيتمرد..أنقرروهنا..لإسرائيلالثانيبولس

الصحافيونيوجدحيثجديدمنالحدودإلىبالعودةويهددوا..الباص

.)الباصوجهةتغييوإلىالإسرائيليونعمدالفوروعلىالأنباء..ووكالات

قبلمنينزلونكانواكمامحترمةفنادقإلىوليسصغيو..فندقإلىوأخذوا

:شأن!همكانعندما

فيوليساللبنانيةوالدولةاللبنانيالقضاءيدفيسأقعأنذيأعرفكنتالو

للمحاكمةمستعدأنا..وعدتفوزاإسرائيلتركتلكنت.اللهحزبيد

يضمنمنهذا..؟لييضمنمنلكن.+إسرائيلجنةولالبنانجهنم.والسجن

أصل..؟..(حالماأقتللاأنلي

العميلاللبنانيالضابطتساءلهكذا

)رميش(قريتهتركالعمر..منوالعشرينالسابعةفيشابآخر..لبناني

الأبد.!إلىخسرهاأنهويشعر..فرفضتخطيبتهيأخذأنحاوللكنهمهرولأ.

حسرةفييقول

سنوحتىسنة15ابنمن..إسرائيلخدمتتقريباعندناالقرية)كل

ثم..لبنانيونأننانسينا..إسرائيليونأنناشعرنا2حبها.علىنشأنا..الستيق

فيطعنتنا.!إسرائيلخانتناشيء.اكلانهارساعاتبضعخلال..فجأة

معالناسيتعاولكعامعناتعاملت..دوركمانتهىعمليا:لناقالتالظهر..

سلةإلىبهايقذفونثمخيوها.،يمتصونيعصرونها.(.(الليمونحبة

.(..إسرائيلأكره.باراكأكرهإنذي..إنذي.المهملات
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أبيب.تلفنادقبأرقىضابطهوكبارلحدأنطوانفيهيقيمالذيالوقتوفي

والاحتقاروالتجاهلالعزلةجراءمنالنفسيةأزماتهممنالفارينآلافيعاني

جمعتحيق،بالضبطالإسرائيليةالسلطاتقصدتهالذيمايدريأحدفلا

عائلاتهمتوأفرادالفاريناللبنانيالجنوبأبناءمنلحدميليشياتأفرادمعظم

الإسرائيلية-الحدودمنالأمتارمئاتبضعبعدعلى،الناقورةرأسمنتجعفي

اللبنانية.

يشمون،الوطنمنمقربةعلىوإبقائهم،معهمالتعاطفمننوعهوهل

منطقةأقربعلىجعلهمإلىتهدف،مكيدةهيأ!؟أجواءهويعي!ثونرائحته

؟الطرفوضضبيووتإلىالشمالباتجاهللهرب

ماحتىأويفرحهممايوجدلأبللاسعداء.ليسواأنهمذلكمنالأهملكن

وصعوبةوقنوطهميأسهممنيزيديقضونهيوموكل(.البسمةشفاههمعلىيرسم

تعقيد.وراءتعقيذا،وأهلهالوطنعنالغربةفيمشاكلهمويزيدعيشهم

إسرائيلزالتماالذينأولئك،هنا)الموجودون:بأسىالفارينأحديقول

مؤقتا.مكوثهميعتبولذلك.لبنانإلىوقتأقربفيسيغادرونبأنهمموقنة

،أخرىمواقعإلىنقلهمتمفقدالباقونأما.بسيطةفندقيةغرففييعي!ثون

البلاد.وسطفندقيةغرففييعيشىوبعضهممستأجرةسكنيةمبانمعظمها

غيوحياةتعيشأسرةفكل..بالمللتضجالناقورةمنتجعفيالحياةإن

يوميةوجباتثلاثيوفرونالمنتجععلىوالقائمون..واحدةغرفةفيمستقرة

فيهاويدرسونخصيمتاأقيمتمدرسةإلىيتوجهفبعضهمالأطفالأما.للجميع

التعليميللمنهجطبقاوالتاريخوالفرنسيةوالإنجليزيةوالعبويةالعربية

اللبناني.

الوقتيقضونالنساء..معيجلسونوالغالبية..تعملمنهمفقلةالرجالأما

(.بالندمالمضفروالبكاءالحديثفي
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أخرىحياةيعيش..أبيببتل)دان(الراقيفندقهفيلحدأنطوانلكن

أحدبواسطةاغتيالهمنخوفالحظةكليرتجففهو..وا!!لعبالرعبمليئة

بعدحادباكتئابوأصيب..تحميهأخرىدولةعنيبحثلذلكا.جيشهأفراد

.هناكبعائلتهاللحاقمنليتمكنسياسيالاجتاقبولهفرنسارفض

غزومنذالمخيفالكابوستشبهكارثة..إسرائيلعاشتهاكارثةأبشعإنها

وتندزاوسخريةضحكاالعالمأهلكمخزبشكلمنها!هروبحتىلبنان

لحدأطاعواالذينالخونةأولئكومصيبة..الكبرىإسرائيلفضيحةهيتلك

ويحمونإسرائيلعنيزودونطويلةسنيناوعاشوا..وطنهمضدوخدموها

وشرفهمأمنهمويدفن..آما!همتنسحقواليوم..الفهحزبهجماتضدظهرها

الأبد.إلىواستقرارهم

.المتعددةإسرائيلوجوهمنآخروجهإنه

وغرابتها.التجربةمرارةعنهكشفتوجه

أنهمجيذاتعرف..قدامىأصدقاءعنتتخلىوهيالقذر..إسرائيلوجه

بإخلاصأوفياءمايومايكونواولن..المالأجلمنوطنهمباعواجبناء..خونة

!!!ها..
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البعرفي(اليبرتيفمربفضيعة

!!..المتوسط

عا!()مايقالأم!يكيةالمدمرةغرقحادق)كان

الأصربكية-العربلنشوبالقوبةاياسبابحدأ،8918

سفينةعلىالهجووركان،عافا96وبعد.الإسبانية

الصرالحإفرازاتأحد،(اليبرتيالأمربكيةالتجسس

المنطقة.علىالهيمنةأجلمقالأوسطالماثرقفيالشرس

أصرا.والتعالفاتوالنفوذالمصالحبينالصرالحإنه

ودهاءمكزاالأقويإلاقونامنهيخرجلامجنون

تطعنه.خاملأ.متواكلؤالضعيفويظل.وتسليخا.

(!نارالانكساراوتصليهالهزيمة
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الشوكةانتزالحلأجل

6791،يونيو14فيمالطةفيفاليتاميناءإلىليبوتيالسفينةسحبتعندما

821بهاالجافالحوضعمالأحصىفقدالسوء.منتهىفيحالتهاكانت

كانتالسفينةأنمنالدهشةأصابتهموقد.المدفعيةونيرانالصواريخمنإصابة

.الحياةقيدعلىتزاللا

)الأذناسمعليهايطلقوالديالأمريكيةالتجسسسفنأكبومنليبرتيتعد

،الجهاتشتىفيالعالماتصالاتعلىبالتجسسمختصةلأنها(،الكبيرة

والتنصتالشفراتفكعلىقادرةتجذاومتقدمة3معقدإلكترونيةأجهزةوتحوي

ويقودها،المعلوماتتحليلخبراءبينهمرجلأ271عليهاويعمل،والتسجيل

ماكونال.ويليامالكوماندوز

الملاحةأمام)1(العقبةخليجمصرأغلقتعندما6791مايو23وفي

للقارةالغربيالساحلأمامتجسسيةمهمةفيليبوتيكانت،الإسرائيلية

الأبيضالبحرشرقإلىبالتحركالأوامرإليهامدرتعندما،الإفريقية

)غزة(منطقةإلىالسفينةوصلتالسريعالإبحارمنيوقا16وبعد..المتوسط

أياماأربعةالحربعلىمضىقدوكان

حربانفجارمنذالمنطقةعلىوتتنصتترصدالكبيرةبآذانهاليبرتيكانت

شفرتها،وفكالإسرائيليةالاتصالاتشبكةاختواقواستطاعتيونيو،5

المصرية-الاتصالاتشبكةاختراقاستطاعتإسرائيلأنللسفينةتبينحيث

تراقبالبحرفيالسفينةفقبعت.الشفريةاتصالاتهماعلىوتتنصت،الأردنية

تصرفاتتراقبوأيفتا،المخيفالغليانمنبركانيعلوهاالدتيالمنطقةتطورات

،المتحدةللأممالتابعةالطوارفىقواتإلىطلبتقدمايو16فيممركانت،العقبةخليجتغلقأنقبل)1(

لجنةتنظيمإعادةبنرض،العقبةخليجمدخلفيالث!خثرمتغادرأن5791عاممنذمواقعهافيوالجائمة

عنبعيذاصباشربطريقالبلدينبينمحادثاتلفتحالوحيدةالوصيلةكانتالتن،الإسرائيليةالصريةا)الدنة

العربية-دار.6791حزيرانحربوراءالكامنةايأسرار.الحربمفاتيح.روسي)بيير.الأمريكيةطةالوط

.(7391بيروت
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جونسونليندونالرئيسبموافقةالأمريكيةالمخابرات!هادبرتبعدماإسرائيل

علىالقضاءيمكنحتى،المصريةالجبهةلشلالخاطفةالجويةالضربةخطة

الأبد.إلىنظامهوإسقا!المتغطرسالناصرعبدجمال

أقنعةعقالبعق

،أخرىجبهاتعلىهجومهاتطورأنلإسرائيلتريدأمريكاتكنولمهذا

عندماالسوفييتإحراجهدفهناكوكان،بالأمانحسيقالملكوعدت،فهي

التوسانةتنتجهمابكلالمسلحجيشهاوتدميومصربضربوحدهاإسرائيلتقوم

الغربيللسلاحأكيدانتصار،للشكمجالأيدعلابماذلكففي.السوفييتية

تحتلعندماخاصةالناصر،عبدهيبةتسقطالمصريالجيشفبهزيمة

القيادةوتركيع،للمساومةهدفاتكونالمصريةالأرضمنمساحةإسرائيل

السياسةفلكفييدور)تابع(إلىتتحولأنرؤىالديمصرفيالسياسية

إسرائيل)حشاملةتسويةلإيجادالأمريكية

صورةتكوينمخابراتهاوتقاريرالأمريكيةالاستطلاع3أجهزاستطاعتلقد

تأكدتبحيث،المصريةالجبهةعلىالعسكريوالاستعدادالوضععنحقيقية

المصريةالقوةعلىللقضاء،الأولىالإسرائيليةالجويةالضربةنجاحفيالثقة

الأمريكيةالإدارةفيحادةأزمةوحدثت.قليلةساعاتخلالتماماوتحطيمها

هائلأمخزوناتملكمصرأنسريعتقريرفيالمركزيةالمخابراتأوضحتعندما

أشرتهاإذاالسلاحهذااستخدامعلىمصرتقدموقد،السامةالغازاتمن

.الاتزانوفقدانبالعجزالإسرائيليةالضربة

تقريررفعوعند(المشكلة)هذهحلعنالبحثجرىالسرعةوجهوعلى

منالأمريكيالجيشلدىماكلبشحنأمر،جونسونللرئيسالأمربهذا

واققناعألف02لإخراجالألمانعلىوالضغطبل.الغازاتمنالواقيةالأقنعة

،مباشرةإسرائيلإلىأمريكيةطائراتتحملهامخازنهامن
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الجبهةعلىبالتجسسالأمريكيةالطائراتقامت،6791يونيو3وفي

تقعلاحتىالطائراتعلىداودنجمةلصقبعد،رئاسيأمربمقتضىالمصرية

المصريةالأراضيفيالطائراتإحدىسقطتماإذامحرجمطبفيأمريكا

واستطاع.النهايةحتىالمحكمالخداعلعبةجونسونليندونأدىلقد

الدي،الأوسطالمثرقأزمةخلالمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتسياسةتغطية

الارتماءبدونتسويةإلىالتوصلفيأملكللتجمدوتشتعلتشتعلأن!هاأراد

ومطامعها.لتوجهاتهاوالانقيادأحضانهافي

ضمعاجلأاجتماغاالإسرائيليالوزراءرئيسأشكولليفيعقديونيو4وفي

آميتومائيو،الأركانرئيسرابينإسحاقوالجنرال،الدفاعوزيرديانموشى

وزيرإيبانوأبا،ياريفأهارونالعسكريةالمخابراتورئيسالموساد،ئيس

وهي:الإسرائيليالدفاعلجيش!الاستواتيجيةالخطةاستعراضوتم.الخارجية

تحركتإذاسورياضددفاعيوموقف،بالشللتصيبهامصرضدرئيسيةضربة

إذاإلاالأردنمهاجمةعنوالامتناع،المصريةالجبهةعلىالضغطلتخفيف

با)هجوم.بدأت

ونصفساعاتثلاثاستغرقت،قاضيةضربةالجويةالضربةكانت

الموجةوفي.إسرائيليةطائرة174بهجومالتواليعلىالثلاثموجاتهاتتابعت

كلعلىقضتطائرة157بفكانتالأخيرةالضربةأما.طائرة161الثانية

كما،إسرائيليةطائرة294وبجهد.العسكريةمصرمطاراتأرضعلىمتحرك

كله.الأوسطالشرقمصيروتقررالمعركةتفاصيلتحددتتردد،

تريدهملحسياسيمطلبهناككانالعسكريالمطلبانتهىأنوبعد

ماإذاوتخويفهالمصريالجيشوإذلال،أمريكاغرورإرضاءوهوألا،إسرائيل

بهزيمةالمصريالنظامإهانةوكذلك.إسرائيلضدأخرىبحربالقيامفيفكر

القيادةتفقدأنعلىوالعمل،العربيالعالمفيالصدارةمكانوفقدانهجيشه

سقوطيعقبهقدللهزيمةجماعيرفضويحدثاتزانهاوالعسكريةالسياسية

بالكاول.النظام

763!)!..(ليرتياف!رب!ضيعة
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قيادتهامعالجماهيرتلاحمتإذ.حدثالذيهوالعكسأنالمدهث!لكن

ليصبحالعالميةالساحةعلىالناصرعبدقوةوازدادت.عجيبةحبمظاهراتفي

الوسيلةلهتتوكولاوتؤرقهالجسدتنغصالديالمؤلمةالشوكةلأمريكابالنسبة

بإجراءولوالمثوكةلانتزاعتسعىأنأمريكاعلىكانهناومناهدوءفيليفكر

المنطقة.فيالقوةموازينوتقلببسرعةثمارهاتؤتي)عسكرية(،جراحيةعملية

لهتنصبالذيالفخإلىالناصرعبدومشىالناصر.عبداصطيادمؤامرةوكانت

فيهووقع

القدسسقو!م!بعد

ملئفتاريخها.إليهداعيةأوللسلامراعيةدولةيومذاتتكنلمأمريكاإن

واحتلالهجوممنللعراقحدثومافقط.هيمصالحهالأجلبالمؤامرات

السيطرةفيالرغبةوسببها،بالمرةأخلاقيةلاكانتالحربأنيؤكد،أمريكي

إذاالمسألة.الشاملالدمارأسلحةعلىالقضاءأجلمنلاالعربيالبترولعلى

للتوسعبعيدةرؤيةهيمابقدرهناكالقرارصانعيعلىيهوديةضغوظاليست

.والقوةالمصالحونمووالمخابراتالسياسةلعبةإنهانفوذ.وبسطمصالحوحماية

جبإلىعناغصباوننقاداللحظةهذهحتىعليناآثارهامننعانيلازلناأمور

فلكفيإسرائيلتدورحيقفي،والتخاذلوالتفككالضعفمنلهنهايةلا

إرهابمنللمزيدأمريكاتدفعها،والتبجحوالاغتيالاتوالسطوالاستقواء

الذيالعربيبالمثلعملأ،المنطقةفيالممثروعالتقرصنمنمزيدوإلى،الدولة

...(.المربوط)اضرب:يقول

للقواعدالأولىالضربةبعدالإسرائيليالوزراءمجلساجتمع..المنطلقهذامن

للملكأمريكافتعهداتغذا.القدس:بالإجماعالقراروكان،المصريةوالمطارات

الضفةلابتلاعالمنطقةفيالإسرائيليالزحفتوقفلنالعربلكلأوحسيق

الإشارة)تكسحأنعليهايجبأنهإسرائيلرأتلذلك.والقدسالغربية

))..(ليبرتيان!ربطنميعة368
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المصالحمعتعارضتاذلكفيكانولوحتىالساحقانتصارها3غمرفيالحمراء

الأوسط.الشرقفيالأمريكية

إسرائيلإقداممنالمتحدةالولاياتتخوفأمامبأنه،التحليلاتوتقول

كان،عليهاالمتفقلأوامرهابالمخالفةالأراضيوضمالقتالجبهاتتوسيععلى

الجبهةعلىيجرىمادقائقلمعرفة،المنطقةإلىليبرتيالسفينةإرلالقرار

النواياتطوراتوإرسال،وتحليلهاالشفراتبكسروذلك،الأردنية

بقيادةمروردون،بأمريكاميدفورتقاعدةإلىبأولأولأ)1(الإسرائيلية

يتوليالذيمارتنويليامقائدهأو!المتوسطبالبحرالأمريكيالسادسالأسطول

.روكليتلالمدمرةظهرعلىالقيادة

الإسرائيليا)هجومأسبابفيبحثتالديالكونجرسلجنةتحقيقاتوفي

مصربيقالمتبادلةالشفريةالرسائلتطبخكانتإسرائيلأنتبيق،ليبرتيعلى

إرسا!هاوتعيدلحظاتفيمعانيهاوتحول،البرقياتتعترضأنبعدوالأردن

تريدكمابالضبطيتصرفونبحيثإليهمالمرسليضللبما،التودداتنفسعلى

إسرائيل

تقولعمانإلىالقاهرةمنشفريةرسالةالمطبوخةالرسائلهذهبينومن

نأمعهيستطيعلا،صعباعسكرياموقفايواجهسيناءفيالمصري)الجيش

بدورهالمصريالطيرانوأن،الأردنيةللجبهةقيمة!هامساعداتأيةيقدم

الجبهةإلىتأثيربأيالوصولعلىقدرتهتعوقإسرائيليةلضربةمعرض

(.الأردنية

العربحقوقتجاهمحددةرؤيةأو،أخلاقيالتزاملديهاكانأصريكابأنثخمياييقنعهلمالتحليلهذا)1(

خدصةفيتصبكلها.الأمريكيةالفيتووقراراتوانثوابتفالمعطيات.إسرائيلغدرتخثىكانتلذلك

!ممتقيمولاتحتقرممالعربمعممالحهابركمفأمريكا.اليوموإلىكدولةإلرائيلقيامقبلحتى،الصهيونية

صهيونيةبسيطرةاهتمام..امتمامنعم.واهتمامبحسالمجةالعربيةالقفايامعتتعاملبأنهارائقاوتدفعوزئا،

الفصلجداربهدمحتىأو،اللاجئينبعودةأوالمحتلةفلسطينبأرضالمطالبةفيحقهموقمعالعربعلى

!!..المحتلةالأرضفيالعنمري
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كالتاليالرسالةإسرائيلوطبخت

ضدالإسرائيليالطيرانضربةوأنللغايةجيدسيناءفيالعسكري)الموقف

الآنهناكوأن.الجويةقواتهاأرباعثلاثةإسرائيلفيهاوخسرتفشلتمصر

للجبهةاللازمةالجويةالمساعداتوتقديمللعملجاهز3مصريةطائرة003

الأردنية(

فيالتورطعلىالأردنإغراءتريدإسرائيلأنالأمريكييقلدىتأكدهكذا

فيوأجرأاسرعالتقدمفيعذزالإسرائيليعطىبما،جبهتهعلىالقتالتوسيع

الغربية.الضفة

دونالأردنتجاهإسرائيلنوايافييونيو5ظهربعدشكوكهاواشنطننقلت

اتصالاتهاتراقبأمريكاأنإسرائيلوأدركتمعلوماتها.مصدرإلىتشيوأن

المراقبةمصدرعنالبحثفيإسرائيلبدأتوهكذانواياها.وتحللجيذا

علىوكانت،التوسعفيالأسطوريحلمهاتحقيقسبيلفيفهي.الأمريكي

وفقالآوانآنأنهاستشعرلفإذ.تحقيقهلأجلشيء..أيتفعللأناستعداد

الكبولى.إسرائيلحلملتحقيقوأطماعهامصالحها

النار،إطلاقبوقفالمتحدةالأمملقرارحسيقالملكقبولمنالرغموعلى

الديمواقعهاإلىالمتحاربةالقواتانسحابعلىينصبنذايتضمنلموالذي

المطامعبحجمكانالإسرائيليالزحفأنإلا،القتالبدءقبلعليهاكانت

الغربية.الضفةفيالإسرائيلية

وزيرديانموشىقراركان،الحقائقيطمسأنيحاولدائماالمجرمولأن

خاصة،عليها.ومنعليهامابكلليبوتيالسفينةبإغراقالإسرائيليالدفاع

آيتشمانإدولفوصفهمكماالكلابأنياببينالمقدسةالقدسسقطتوقد

)1(.إعدامهقبيل

االيكل(.ا)حراسمنالأولبالجزء(الأرجنتينمنآيتثمانإدولف)اختطاف:فملانظر(1)
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طائراتوعربدت.قاسيةبهزيمةالأخرىهيالأردنيةالقواتمنيتلقد

وكانوالجولانسورياسوىهناكيعدول!،خوفدونالمنطقةسماءفيالميواج

.القتالأياممنالرابعاليوم!هامحدذا

السفينةمراقبةعنالليلطوالالإسرائيليةالاستطلاعطائراتتكفلم

علىظاهرةأماكنفيأخرىأمريكيةأعلاقاالسفينةأضافتالصباحوفي

1025أطلسنوردطرازمنإسرائيليةاستطلاعطائرةقامتبعدما،البوج

بسيط.ارتفاععلىالسفينةحولبالدوران

)11(.الخطةبطرقي

يومهاالسفينةمتقعلىكانأمريكيبحريضابطويقول

أقصىوهي)الفا(النقطةإلىالسفينةوصلتيونيو8يومصباحاالتاسعةفي

عقد.خمسإلىالسرعةوخفضت،الشمالنحوللدوريةالمحددالمسارفيمكان

العلموجودمنبالتأكدبنفسيفقمتالسفينةحولإسرائيليةطائرةحلقت

كناالديا!!واءنسمةمعيرفرفتماقا،واضخافوجدتهعليهاالمرفوعالكبيو

تفوقوهيعقد،9سرعتهاريخاالعلميعطىمماعقد4بسرعةنواجهها

خفاقة.الرايةلجعلاللازمةالسرعة

كلتحملالسفينةفوق3ميواجطرازمنطائرتانحلقتصباحاالعاشرةوفي

يبلغالطيارينأحدوسمعناجناحيها.منجناحكلتحتصاروخا18منهما

هذاوليس.الأمريكيالعلمتحملسفينتنابأنباللاسلكيالإسرائيليةالقيادة

سفينتناهوية-نعتقدكناكما-تعرفالإسرائيليةفالقيادةالجديدبالأمر

درأنبعدفيماعرفناولكن.التجسسيةمهمتهاعنموجزإلىإضافةمسبقا،

لدىوالاحتجاجالشديدالتذمركانسفينتنالوجودالمباشرالإسرائيليالفعل

بعيداوتحريكهاالسفينةنقلوطلب،المركزيةوالمخابراتالأمريكيةالحكومة

السفينة.إلىالوصولفيبالتحركالتعليماتأخفقتحيث،المنطقةعن

)0011(ليرتيافمربفنميعة
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مراتلخمسالإسرائيليةالطائراتقامتالتاليةالأربعالساعاتخلالوفي

أجهزدالتقطتوأخيزاجذا.منخفضةارتفاعاتوعلىالسفينةحولبالتحليق

طرازمنأخرىطائراتثلاثثم،طائراتثلاثظهورالسفينةفيالرادار

الأيمن.جانبهامنالسفينةإلىمتجهةمنخفضةارتفاعاتعلىتطيوميواج

إلىأدت،05عيار،رشاشةمدافعأربعةمنللسفينةشديدقصفوحدث

ميستيوطرازمنأبطأإسرائيليةطائراتتبعتهاثم،اللاسلكيةا!هوائياتتلف

،القيادةكرفةفيفتحةوإحداثالسفينةمدخنةفيأضراراألحقتقذائفألقت

الإسرائيليةالنفاثةالطائراتقامتبينما،النابالمقذائفمنبحممتبعتهاثم

.النجدةطلبلمنعالتودداتعلىبالتشويتق

انتظازاليبوتيلنجدة،الاستغاثةنداءساراتوجا)1(الطائراتحاملةالتقطت

طوربيدزوارقثلاثةوصلتهذهالانتظارفترةوخلال.الأبيضالبيتلموافقة

مسافةمنطوربيداتأطلقتحيث،المهمةلإنهاءالسفينةموقعإلىإسرائيلية

الفور،على171وإصابة34مقتلفيالانفجاراتوتسببت،ياردة002،

علىقدما04بطولفتحةوجودوبرغمكبائنهمفيالأقلعلىرجلأ05وحصار

السفينة.جانيي

أمرصدروأخيرا.دقيقة04لمدةالنارإطلاقالإسرائيليةالقواربواصلت

القواربرجالقاممطاطيةقواربثلاثةالبحارةفقذفالسفينةبإخلاء

فيقاعدتهمإلىينسحبواأنقبلأحدهافأتلفواعليهاالناربإطلاقالإسرائيلية

والمصابيق.بالقتلىرويذارويذاتغرقوحيدةليبوتيالسفينةوأصبحتأشدود.

للأسطولتفويفتاالأبيضالبيتأرسل،الاستغاثةنداءمندقيقة69وبعد

أبلغتالأثناءتلكوفي.اللزومعندالقوةواستخدامليبوتيبحمايةالسادس

هاجمتالإسرائيليةالقواتبأنأبيبتلفيأمريكاسفارةالإسرائيليةالحكومة

وتعتذر.لذلكتأسفوبأنهاأمريكيةسفينةالخطأبطريق

البحرثرقفييتمركزالذيالأمريكيالسادسالأسطولضمنوقتهاكانتطائراتحاملة:ياراتوجا)1(

المتوسط.
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عال!مسعور

يونيهفيالأمريكية(هاوس)بنتبمجلةالصحفيبيرسونأنطونييقول

الموضوعة،الخطةعلىالتمردفيإسرائيلنوايااكتشفتليبوتيإن،7691

فيالإسرائيليالسفيوإبلاغوتم-ديانإلىنسبة-الديانيزمخطةستنفذأي

تصعيدعنفوزاتتوقفأنبلادهعلىيجببأنهيونيو7مساءواشنطن

تحقيقفيليبوتيللسفينةضربهمبسببالإسرائيليوننجحوقد،ا)!جمات

الأوسط.الشرقخريطةتغييوعلىوعزمهم،التوسعيةأهدافهم

إطلاععلىالقادرالوحيد،المحايدالصوتكانتليبرتيإنبيرسونويؤكد

علىللاستيلاءيتحركونالإسرائيلييقأنعلىنيويوركفيالمتحدةالأمم

.الجولان

الأمريكي؟التصرفكانفماذا

النجاةفيوبراعتهاطاقمهاوشجاعةالسفينةببطولةأشادجونسونالرئيس

القوليمكنلا،حدثلمامعقولتفسيوإلىالتوصليتمأنوإلىاالتدميرمن

بشريخطأنتيجةكانبأنهإلا

العمليةإحاطةعلىالعمل..الأبيضالبيتفيالرسميالموقفكانهكذا

تجرأنيمكنليبوتيضربسببمناقشةكانتفقدالصمتمنبستاركلها

وإسرائيلأمريكابيقكلهاالطبخةففعحوإلى،ليبرتيدورحقيقةمناقشةإلى

الحادثفيبالتحقيقتطالبالأصواتارتفعتفقدالكونجرسفيأما

القتلىولأسرالأمريكيةللحكومةمناسباتعويفتاإسرائيلتدفعوبأن،وتفسيوه

عنالمعوناتبقطعوطالباللازممنأكثرتطرفأحدهمإنبل.والجرحى

استجواباتهم.أوالكونجرسأعضاءباحتجاجاتيهتملمأحذالكن.إسرائيل

الصمتمؤامرةإلىلينضمواجميغاسكتواإذ

بالتعوضات،المطالبةفيإيجابيبدورقاموافقد،والجرحىالقتلىأسرأما

إسرائيلضدقضيةبرفعقامت،ليبرتيضحايامنظمةاسعها:منظمةكونواإذ

011)0(اليرتيفمربنن!يعة
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وطالبتهاالأبرياءوتشريدبقتلواتهمتها،لاهايفيالدوليةالعدلمحكمةأمام

!هم.تعويفتادولارمليون05بدفع

رسمية.أمريكيةضغو!نتيجةالدعوىالدوليةالعدلمحكمةتجاهلت

عاقاواضطهاداتلماضيقاتتعرضبعدماكمذاالضحاياأحدوالدومات

أمامزوجتهوقالت،الأمريكيةالخارجيةضدقضيةلرفعالسعيبسببكاملأ

ابذيقتلواكمازوجيقتلوالقد:العالمصحافة

لاكيالمتعمدالحادثتغطيةعلىالأمريكيةالحكومةعملت،النهايةوفي

قدليبوتيبأنالإسرائيليةالمزاعمتكرروهيتستحولم.المؤامغتنفضح

المصريةالسفينةأنهاالإسرائيليةالاستطلاعطائراتاعتقدتأنبعد،هوجمت

متهالكةقديمةالمضريةالسفينةتوضحأننسيتولكنها.)القصيحالشاحنة

عدةمنذالإسكندريةفيمعطلةراسيةوأنها.المواشيلنقلتستخدمكانت

ليبوتيحادثقبلسنوات

ليبرتيللسفينةحدثماهذا

الأمريكيةالتجسسلسفينةأخرىمرةالمأساةتكررتأشهرسبعةوبعد

تجسسية.مهمةفيالشماليةكورياإلىاليابانمنتبحركانتوالدي)بويبلوا،

تمإذ.مختلفةكانتالنهايةولكن،ليبرتيلهتعرضتلمامشابهاا!هجوموكان

بدقةوفحصهاالشماليةكورياموانيفيو)تقييدها(السفينةعلىالاستيلاء

وخباياها.أسرارهاكلعلىالتعرفللكورييقأمكنحتى،متناهية

حادثبهووجهالذيالردذاتهوالأمريكيالردكان،أيفتاالمرةهذه

السوفييت.معمحتملتصادممنتخوفاحاسمالغيرالشديدالبوودأي.ليبوتي

المتحدةالولاياتألغتإذ.الغرابةمنتهىوفيغريبةكانتالنتيجةأنإلا

التجسس.سفنبرنامج

العواطفتحكمهلاعالم..العشرينالقرنفيوالجاسوسيةالمخابراتإنها

!!الصفاءيهبلامسعورعالما.والأعرافوالعلاقات
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هزقالتيبولاردجوناثانفضيعة

!!..والف!نطق

الأصريكية:الخارجيةوزيرلنمولتزجورجصرغ11111111111111111111111111111111111111111111

نبخللانعق؟..إسرائيلعليناتتجسسلماذا

أمدهولقد.علاقاتنازلزلبولاردلكق.بشي،.عليها

قمارلأصوزاوسلمهو..السريةبالغةالوثائقبآلاف

بضحبسببهوخسرنا.العربيةالدولعقالتجسس

بلاتستنزفناإسرانيلإن..الدولإراقمقمليارات

!!..حدود
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المسعورالعل!

المبكىحائطأمامبشددللبكاءأسبوعيااليهودتدفعالديهي،الذنبعقدة

أجله؟منيبكونالذيهذاذنبأي.لكنالقدسفي

خطيئةبلإعلاميا.امشاعهوكماأخلاقيةأودينيةخطيئةليسالسببإن

انتظارمنأيفتابدولا،منهالابدكانوالديفيهاوقعتالديالكبوىإسرائيل

منها.للتخلصالبديلةالوسائللإيجادالمناسبالوقت

الصهيونيالمؤتمرمنذالصهيونيةبهاواعترفترسمتهاالديالخطيئةإنها

العالمفيالكبوىالقوىعلىالاضتماد3)ضروروهي:7918)1(عامالأول

(.إسرائيلبعدهاومنالصهيونيةمخططاتلتحقيق

نأولابد،ضروريةلأنهابحرارةعليهاالبكاءتستوجبالخطيئةوهذه

كبوى،دولةإسرائيلتصبححتىنهائيامنهاالتخلصيتمأنإلىالبكاءيستمر

قودإسرائيلأصبحتإذاإلايتحققلنوهذا.أخرىقوةأيةعنمستقلة

الدولمنغيوهاعلىالاعتماددون،الأوسطالشرقعلىوحدهاتهيمنعظمى

أسرارأحدثعلىوبالحصول..بالقوةإلا!هايتملنهذاوإن،أمريكافيهابما

العالم.فيالعسكريه

تكفولناليهود.عندقوميهدفوالتكنولوجياالسلاحفسرقاتلذلك

يتحققأنإلىالعسكريةالكبرىالدولمؤسساتعلىالتجسمىعنالموساد

!!..المبكىحائطأمامدموعهملأجلهيذرفونالذيالحلمالكبيو..الحلم

غضاضةترىلافهي،القيمأوالمبادئتعرفلاعنصريةدولةإسرائيلولأن

نحوتقربهاخطوةهناككانتطالماأمريكا،غيرأوأمريكاعلىالتجسسفي

كانوالذي!الحديثةالصهيونبةباعث(،هرتزل)تبودور:اليهوديالنمساويالمحفيبرئالةالمؤتمرعقد)1(

واتحقلاله.كيانهلهيهورقيوطنإقامةفكرةحولاليهودكلمةجمعفيالأثرأكبرله

))..واشنطنهزتالتيبولاردجوناثانفضيعة
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بمواثيقاعتراففلا،الحلمهذاتحقيقفيالرغبةوأمامالمسعور.الحلمتحقيق

المتحدةالولاياتمعحدثماهذا.الأخلاقبمبادئحتىأوعهودأو

الأمريكية.

طريقفي)1(ريجانرونالدالألريكيالرئيسوبينما،8591نوفمبو23ففي

خارجيتهوزيرمنعاجلةبرقيةتلقى،الرئاسةطائرةفيجنيفقمةمنعودته

دائرةفييعمللإسرائيلجاسوساكتشافتمإنه،فيهايقولشولتز)2(جورج

غاضبا:ريجانوعقببولارد،جوناثانيدعىالأمريكيةالبحريةفيالمعلومات

ماذا.وماديوعسكريسياسيدعمعلىمنايحصلونإنهمذلك؟يفعلونلماذا

بالضبط؟يريدون

للشعببالنسبةجذاوسريةجيذامعروفةحقائقهناكأنيعلمريجانكان

المتحدةالولاياتعلىالإسرائيليةالتجسسحالاتعددأنوهي،الأمريكي

نأأي.السوفييديالإتحادعدادولةلأيةالأخرىالتجسسحالاتعدديفوق

بعدالمتحدةالولاياتأسرارعلىالتجسسفيالثانيةالمرتبةتحتلإسرائيل

منابتداءللغايةواسعةمجالاتالتجسسعملياتوتشمل.السوفييذيالاتحاد

عنومعلوماتبل،الحربيةوالخططوالعسكريةالدبلوماسيةالاتصالاتأسرار

نأبعمقالأمريكيةالإدارةوتدركوقواتها.وأسلحتهاالأخرىالدولخطط

عندوأساسيةثابتةسياسةالحربيةأسرارهاعلىالإسرائيليالتجسس

التجسس،بعدماتفاقياتعلىوقعتمهماأبداتتوقفولن،إسرائيل

أبذا.تنطفئأنيمكنلاغريزةاليهودعندفالتجسس

ومات،أحذيةبائعريجانادواردجونوالدهوكاتحاه+!57مدينةفي1191عامفبراير6فيريجانولد)1(

عملثم،آداع!ك!يوركاجامعةفيالاقتصادريجاندرس.لابنهلينمائيفيلمأولثاهدبعدماقلبيةبأزمة

-)6791لكاليفورنيامحافظاثمللممثليننقيبارانتخب،نانسيمنثم،وايمانجينالمعثلةمنوتزوجبالتمثيل

للإرهابراعيةبأنهادولعدةريجاناتهمرئاسيتينلفترتين0891عامالمتحدةللولاياترئيناثم7591(،

أخرياتوفيبالتبذي.ابنتهقتلذلكعنونتجالقذافياغتيالبغية8691عامطرابلسوقصفليبيا،بينهاومن

.4002يونيو5فيماتحتى،تركيزهوفقد،أمراضبعدةريجانأصيبحياته

9891عا!حتى8291ىمالخارجيةوزيرمنمبتولى:تولتزجورج)2(
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ولكن.

العلاقاتبرغموجودهافيالفضلصاحبةأمريكاعلىإسرائيلتتجسسلماذا

بينهما؟الحميمة

؟؟ريجانقالكمابالضبطإسرائيلفييريدونوماذا

تعليقا،الإسرائيليالدفاعوزيرديانموشىمقولةمننستخلصهاالإجابة

إنجلتوامع5691سنةمصرعلىالثلاثيالعدوانفيإسرائيلاشتواكعلى

يمسكدراجةراكبمثلالحربهذهفيإسرائيل)كانت:ديانيقولوفرنسا.

بها(متعلقامسرعةكبيرةبسيارة

وحدها،ا)هجومعلىقادرةتكنلملأنهاالحربفيإسرائيلاشتوكتلقد

فيالضاغطةالاستععاريةالقوىتمثلانالوقتذلكفيوفرنساإنجلتواوكانت

وانصاعاالانسحابمنهماإيزنهاورالأمريكيالرئيسطلبفلما.المنطقة

عليهاتعتمدأنعلىوخططتقوتهابكلأمريكاإلىإسرائيلاتجهت،لأوامره

هيإسرائيلأنلأمريكاتأكد6791يونيووبعدوإنجلتوا.فرنساعنعوضنا

تحتالقذرالشرطيبدورإسرائيلقامتثمومن،المنطقةفيالأقوىالدولة

تملك.مابكلساندتهاالديأمريكاورعايةحماية

نأالعربيةالجيوشفيهاأوشكتالدي7391حربوقعتفعندمالذلك

بعقدإسرائيلسارعت،الأمريكيالتدخللولاالإسرائيليالوجودعلىتقضي

أحدثعلىحصلتبذلكأمريكا.معالعسكريةالاستواتيجيةالاتفاقية

ووضعحدود.بلاالمتحدةوالأممالأمنمجلسفيالسياسيالدعممعالأسلحة

بلإسرائيلتخجلولا،ذلككلاليهود.تصرفتحتالأمريكيالفيتو

الحرباءكجلدإسرائيلجلدأنيؤكدبماالمتحدةالولاياتعلىتجسسهاتواصل

.الظروفوحسبوالآخر،الحيقبيقيتغير

))..وايث!نطقمزقالتيبولاردجوناثانفمميعة
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الممبيرشجرة

نأعلىتعملإنهاقالتحيق،صراحةنواياهاعنإسرائيلأعلنتلقد

منطقةفيوالحديثالقديمالاستعمارأشكاللجميعالأوحدالبديلهيتكون

تعتمدكانتكبوىدولةأيةعنمستقلةتكونأنيجببأنها.الأوسطالشرق

زمامعلىالمسيطرةهيوحدهاتصبححتى،مخططاتهاتنفيذفيقبلمنعليها

العربيةالدولعلىذلكبعدتفرض3كبيوكقوةبأكملهاالمنطقةفيوالأمن3الحيا

بالقوةوالاستسلامالطاعة

مصيو..مسألةأمريكاعلىالتجسسلمسألةإسرائيلرؤيةكانتهنامن

فأمريكا.العربيةالدولعلىوهيمنتهاواستمراريتهاسياستهاأهدافمنوهدف

هذا(صنعهاأسرارعلىتطلعهاأندونوبالسلاحبالمعونةتمدهاالديهي

لنظيوهالمعاثلالحربيالتصنيعإلىالوصولتستطيعلنإسرائيلأنعنفضلأ

وبالتكنولوجياوالدراساتالبحوثمنطويلةفتوةبعدإلا،حالبأيالأمريكي

العمل.منشاقةسنواتبعدإلاأمريكاإليهاوصلتماالديالمعقدة

البكاءهوواحدسياسياكرضالديذيالمبكىحائطموضوعاخترعا.لذلك

وتوجهأمنهاتحميخارجيةقوةعلىتعتعددامتماذاتها،إسرائيلعلى

المختار،اللهشعبأنهمعلىأنفسهمإلىينظرونإسرائيلفيفإنهمسياستها.

اعتمادوهوأمريكاعلىالاعتمادوأن.وأرقىالأخرىالأجناسمنأسمىوأنهم

مستمرفالبكاءالسببهذايزولأنوإلى)مؤقت(،

للدرجة2،أمريكافيالمستمرةالإسرائيليالتجسسحوادثأمامإذاضجبفلا

سنة117رقمالرئاسيقرارهيصدرريجانرونالدالأمريكيالرئيسجعلتالدي

الكذبعنالكشفأجهزةاستخدامفيبالتوسعوالقاضي،8591

الذينالشركاتمدراءوأيفتا،رجالهكبارلاختبار55(ا97!مياه)البوليجراف

بعدوذلك،والسياسيةوالتكنولوجيةالعسكريةالأسرارعلىالاطلاع!يميتاح
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ملفوإغلاقبولاردجوناثانتجسسحادثعنالعلذيالإسرائيليالاعتذار

القضية.

شرفضقبولبينالأمريكيةالحكومةداخلالصرتملففتحالقرارهذا

الإدارةلرجالداخليةمسحعمليةفي،الكذبعنالكشفلجهازالخضوع

ظاهرةتفشيبعدالإسرائيليالموسارجهازمعالمتورطيقعنللبحثالأمريكية

أمريكا.علىإسرائيلتجسس

وزيرشولتزجورجعداماالجهازعلىالعرضعلىالدولةرجالكباروافق

الثقةيهدمالذيقرارهعنالأمريكيالرئيس!*ثناءحملةقادحيث،الخارجية

قضيةأنالأمريكيةالإدارةأعلنتأنإلى،وخيمةعواقبإلىويؤديرجالهفي

فقطبولاردملفيغلقلنوأنه،وإسرائيلأمريكابيقالعلاهضاتتعرق!لنبولارد

اطمأنهنانهائيا.الأمريكيالش!بعلىالإسرائيليالتجسسملفأغلقبل

بينهمايحدثلكيالدولتينبيقإذنعداءفلا.مصيرهعلىبولاردجوناثان

للجواسيس.تبادل

مكافحةجهازفيمدنيامحللأيعمللإسرائيلالمتعصباليهوديبولاردكان

بالاطلاعلهمسموخاكانحيث،الأمريكيةالبحريةالمخابراتفيالتجسس

إلىمعهيحملكانأنهلوحظوقد.ععلهمكانفيالسريةالبالغةالوثائقعلى

يهوديوهوخاصةالمراقبةتحتوضعهفتم.،الملفاتمن3كبيوكميةمنزله

فيالوثائقتخبئفكانتزوجتهأمادائقا.بذلكويجاهرلإسرائيلمتعصب

لدى(وثيقة)016بالوثائقمليئةحقيبةبنفسهاوأودعت،الثيابخزائن

عنصوزاوتتضمن،العربيةالدولعنالعسكريةبالأسرارمليئةالجيوان

بالتفصيل.الاستواتيجيةوقواعدهاالعربيةالجيوشتحركات

معاتصالاتهوكانت..الحقيبةهذهعلىالصبيح)شجرةاسمبولاردأطلق

منالصبيع)شجرةانتزاعمنهاطلبحيثمحاكعتهأثناءمسجلةزوجته

مكانها.
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الإسرائيليةاللدغة

مراقببأنهأحسأنفبعد،وشيقةعجيبةقصةبولاردعلىالقبضوقصة

ويغافلهمالأمنرجاليناورأنأخيؤااستطاع،جيذامحسوبةتحركاتهوأن

بدخولالسفارةمسئولوفوجنحتى،بواشنطنالإسرائيليةالسفارةمبنىأمام

وقفواأشخاصعدةخلفومنيجريوكان،جيذايعرفونهالذيبولارد

المقابل.الرصيفعلىبالخارج

السفيوانتفضحتىلإسرائيلالسياسياللجوءفيرغبتهعنأعلنأنوما

المخابراتعناصربأنالإسرائيليالحرسأخبرهعندماخاصة،الإسرائيلي

السفيورفضعندئذ.بالخارجتقفتزالماوأنهاتطاردهكانتالأمريكية

إلىالحرسوحمله.السفارةخارجبطردهالحرسأمربلفوزاطلبهالإسرائيلي

سفرجوازوبحوزتهالمخابراترجالبهليمسكودفعوهالخارجيةالبوابة

دولارألف05قبضأنهالتحقيقأثناءويعترفكوهيقداني:باسمإسرائيلي

بالمعلوماتيرسلخلا!!ااستمرشهزا،18خلالتجسسهنظيوالموسادمن

،الحياةمدىبالسجنعليهبالحكمالأمروانتهىالموسادتطلبهاالدي

سرعانوإسرائيلأمريكابيقالعلاقاتفيتشنجاتالفضيحةهذهعننتجت

ووعدترسمياإسرائيلاعتذرتلقديكنلمشيئاوكأنتبخرتثمهدأتما

التجسسأسبابوعللت.الفضيحةهذهفيوالمتورطيقالموسادرجالبمعاقبة

هامةمعلوماتعنهاتحجبالمتحدةالولاياتبأنلديهاشكاهناكبأنعليها

مثلتعرفهاأنيهمها

السلاحلصناعةالمتقدمةالعسكريةالتكنولوجيا-

توزيعهاوطبيعةالعربيةالدولبقواتالخاصةالعسكريةالمعلومات-

بعضمنمجردةإسرائيلإلىتقدمهاالديالأمريكيةالعسكريةالطائرات-

الإلكترونيةالأجهزة
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السعودية.العربيةللمملكةالمباعةالعسكريةالأمريكيةالطائراتقدرات-

خلالمنالعربيةالعواصمفيالأمريكانالسفراءرسائلعلىالتجسس-

السادسالأسطول

وانتقل9791عاممنذالأمريكيةالبحريةفيعملقدبولاردأنتبيقولقد

التجسس.بمكافحةالمهتمةالأمريكيةالمخابراتفرعفيللعمل8391بدايةمنذ

أغسطسفيالإسرائيليةالمخابراتجندتهحتىالأوسطالشرقعلىعملهوتركز

يقضيالذيالأمريكيالإسرائيليالاتفاقتوقيعمنواحدشهربعد،8391

البعض.بعضهماضدالتجسسبعملياتالقيامبعدم

عميلهامنإسرائيلعليهحصلتماأهمأنإلىتشيوالاستخباراتيةالتقارير

الأسلحةفيالتوقيتأجهزةوأسرار،الأمريكيالسادسالأسولشفرة،بولارد

جانبإلى،السعوديةإلىالمباعةالأسلحةفيالتقنياتتفاصيلوأيفتا.النووية

نأمنللتأكدأمريكابهاتقومالديإسرائيلعلىبالتجسسالخاصةالمعلومات

المنطقةفيومصالحهاتتعارضبمشاريعتغامرلاإسرائيل

سنواتخلالالمعلوماتمجالفيالإسرائيليالأمريكيفالتعاون،كلوعلى

تورطالديالدستوريةغيووالتحولات،السريةوالاتفاقاتالسريالتواطؤمن

دولةأولانبثاقإلىأدى،الآنحتىإيزنهاورمنذأمريكيرئيسكلفيها

الأسلحةمنهائلةترسانةتمتلكأصبحتدولة.الدوليالقانونعلىخارجة

.النوويالانتشارمنللحددوليةاتفاقيةأيةإلىتنضمولمالنووية

فيالأمريكيةالخارجيةاستدعت،بولاردفضيحةمنوجيزةفترةبعد

أبلغحيثبواشنطنالإسرائيليالسفيوروزينمائيو8691يوليومنالثامن

سياراتعدةبالفعلوتوجهت.العنقوديةالقنابلقضيةفيالتحقيقملفبفتح

والتسويقللصناعةشركاتعدةإلى،المسلحيقالجماركمصلحةبرجالمحملة

بالوثائقمملوءةصناديقعدةهناكمنحملواحيثوبنسلفانيا،أيواولايديفي

011.واثنطنهزتالتيبولاردجوناثانفضيعة
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سحبتقدكانتالأمريكيةالخارجيةأنبوستالواشنطنوأوضحت

بأنهيفيدتقريزابشأنهاتلقتةلإسرائيلأمريكيةمعداتتصديرتراخيص

العنقودية.القنبلةصنعفياستخدامهايمكن

إنتاجمن،أشيعكما،إسرائيلتمكنتأنبعدجاءتالاحتياطاتهذهكل

عملياتفضائحسلسلةفي8691فيقضيتهاانفجرتالديالعنقوديةقنابلها

الطائراتأنوتردد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتداخلالإسرائيليالتجسس

خلاللبنانفيالسكنيةالمناطقضدالقنابلمنالنوعهذااستخدمتالإسرائيلية

صنعمكوناتالموسادجواسيسسرقحيث،8291سنة!هاإسرائيلغزو

آلاتتنتجالديأيوابولايةوماريونفيكتورشركاتمنالعنقوديةالقنبلة

الشظاياقنابلصنعفياستخدامهايمكنالبسيطالتعديلوببعض،طبيةوأجهزة

العنقوديةالقنبلةداخلتوجدالذيللأفرادالمضادة

العسكريةللأسراشالإسرائيليةالسرقاتسلسلةفيتندرجالسرقاتهذهإن

الأمريكية.

برموداجزيردفيالأمريكيةالسلطاتألقت،8691أبريلثهرففي

التآمربتهمة،أخرىجنسياتمنسبعةومعهمإسرائيلييقثلاثةعلىالقبض

المتطورةالأمريكيةالأسلحةهذهمندولارمليونألفقيمتهماعلىللحصول

)اللدغةاسمالعمليةهذهعلىالإعلاموسائلوأطلقت.لإيرانلبيعهاللغاية

متقاعد.إسرائيليجنرالعليهمالمقبوضبيقمنوكان(.الإسرائيلية

زعيعهاأن2إلا،الشبكةهذهبنشا!علمهاإسرائيلأنكرت.وكالعادة

الصفقة،عنشيءكلتعرفإسرائيلفيالدفاعوزارةإنقالبرعامإبراهام

وراءتقفالديهيكانتإسرائيلفيالجهاتأعلىأنعلىالأدلةولديه

نشاطه
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محاولاتحولتحقيقاالأمريكيةالسلطاتأجرت،8691ديسمبووفي

مدفعمواسيرتصفيحتكنولوجياسرقةنيويوركفيالإسرائيليةالعسكريةالبعثة

أثناءالمدفععملفتوةإطالةشأنهامنعمليةوهي،كرومبالنيكلالدبابات

القتأل

بتهمةكاليفورنياولايةمنأعمالرجالالمحكمةأدانت،5991مايووفي

قانونية.غيربطريقةوشحنهالإسرائيلسريةإليكتوونيةأجهزة081تهريب

ادعت،النوويةللأسلحةتفجيوأوإطلاقكأدواتتستخدمأجهزةوهي

التقليديةوالأسلحةالليزرأجهزةلاستخداماتأنهاإسرائيل

راقلملياباخسائر

نأالموسادعلىكانالإسرائيليالنوويالمشروعمقاطعةفرنساقررتوحينما

مارسوفي،اليورانيومأوكسيدمنالمطلوبةالكميةعلىللحصولبسرعةتتحرك

إلىالبواميل)1(نقلوجرى،برميلأ056فيمنهطنمائديسرقةأمكن91آ8

إسرائيليةذريةقنبلةلأولللإعدادالنوويديمونةمفاعل

لنشاتخمسةبخطفالموسادرجالقام9691سنةالميلادأعيادوفي

بمساعد3بالوقودتموينهاجرىثمضليهاالتحفظوتمفرنسية)2(صاروخية

المقاطعةفترةفيذلكوكانحيفا.إلىبهاوالوصول!تشيوزبيوجالسفينة

6791فيمصرعلىالعدوانبعدالتسليحمجالفيلإسرائيلالفرنسية

لأجلالكبوىوالدولأمريكاعلىإسرائيلتجسسلقضيةالعرضهذاوبعد

التخاذلقاعفيغارقةدولخريطةعلىتقعبقعةفوق،وتطورهامصالحها

:نتساءلأنعلينا،والسلبية

ا)!يكل(.)حراس:كتابنامنالأولالجؤفي317صتفاصيلهاجاءتاليورانيوم!ينةخطفعملية)1(

703صالسابقبالممدرجاءتالحواريخزوارقخطفعملية)2(

)01.وايفنطنهزتالتيبولاردجوناثانفضيعة
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أمريكا؟علىالإسرائيليوالتجسسبولاردجوناثانقضيةفيالعربيهمماذا

نبينأنشديدإيجازفيسنحاولولكن.واضحةكانتوإنطويلةوالإجابة

نتيجة،كلهالعربيوبالأمنبالعربفادحةأضراراألحقتقدبولاردقضيةأن

منعددعنأمريكالدىالديالسريةوالمعلوماتالوثائقعلىإسرائيلحصول

وقدراتبإمكاناتتتمتعكبوىكدولةالمتحدةفالولاياتوكذلك.العربيةالدول

بمنطقةاهتمامهاموقعمنالعربعلىبواسطتهاتتجسس،للغايةمتطورة

تعاونبشكلالتجسسهذاثمرةعلىبالتاليإسرائيلوتحصل،الأوسطالشرق

بولارد.أمثالالعملاءبواسطةالتجسسبطريقأو،اد!.أ.سأمعالموساد

فيتغييواتإحداثإلىعديدةعربيةبلاداضطرتقدبولاردقضيةإن

الذينالعربطالتفالخسائر.العسكريةواستعداداتهاوخرائطهاخططهابعض

أنهبولارداعتوفوقد.الدوليةالمخابراتأجهزةبيقالصراعفيطرقاصاروا

عنها.الأساسيةالمعلوماتتحجبكانتأمريكالأنلإسرائيلجاسوستاعمل

تمتدشاسعةجغرافيةمنطقةفي(،إسرائيلوأذن)عينكانبأنهأيفتااعترف

وأكدت،الأوسطالنت!رقمنطقةفيهبماا!هنديالمحيطإلىالأطلسيالمحيطمن

يتعلقسريةوثيقةألفمنبأكثرإسرائيلزودأنهالأمريكيةالتحقيقاتمصادر

وتتضمن،الصفحاتمئاتمنتتألفالوثائقبعضالعربيةبالدولمعظمها

مقرعندقيقةصورالوثائقهذهوأهم.الأوسطالشرقمنطقةعنسريةمعلومات

يسكنهاالديالمبانيمنولعدد،تونسفيالفلسطينيةالتحريرمنظمةقيادة

تقومأنإسرائيلاستطاعتالمعلوماتهذهبتوافرفلسطينيونمسئولون

عنأسفروالذي8591أكتوبرمنالأولفيتونسفيالمنظمةمقرعلىبعدوانها

شخصمائةنحواستشهاد

لمنشآتالأمريكيةالتجسسيةالأقمارالتقطتهادقيقةصورهناككانتوكذلك

العربيةالدولمنلعددالتسليحخططووثائقوسوريا،والسعوديةمصرفيهامة

الأسلحةشحناتوعنالتحرير،منظمةنشاطاتعنسريةتقاريرإلىإضافة
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فيالسوفييتيةوالخططالنشاطاتعنفضلأ،عربيةدولعدةإلىالسوفييتية

العراقية.الإيرانيةالجبهةعلىالعملياتسيووكذا،المنطقة

ببلاييقالأمريكيالدفاعوزيرقدرهاالديالمعلوماتهذهإسرائيلاشتوتلقد

أكبومنبولاردجوناثاناعتبوفقدلذلكفقط.دولارألف05بمبلغالدولارات

مايوفيإسرائيلدولةقياممنذالموسادمععملواالذينالجواسيسوأخطر

اليومحتى4891

فيالتحقيققاضيإلىمذكرةواينبوجركاسبوالأمريكيالدفاعوزيررفعلقد

فيهايقولالمخابراتجهاز

جوناثانسببهالذيالضررمنأكبوضرزانتصورأنالصعبمنإن-

الدولاراتبملياراتتقدرخسائرفيتسببإنه.الأمريكيالقوميللأمنبولارد

وتلواشنطنبيقالوثيقةالعلاقاتعلىتؤثرلنبولاردقضيةفإن،ذلكوبرغم

أبيب.
!!..مريكيلأالتقريرا

)1(التجسسعمليةخطورةالآنإلىيكتشفلمالأمريكيالإعلامأنويبدو

حيثياتعلىتشتملالديالمذكرةأنغيوبولارد.جيجوناثانبهاقامالدي

المحكمةإلىوقذمتها8791يناير5فيعليهالعدلوزارةأقامتهاالديالدعوى

ضدعملواالذينالجواسيسأخطرمنأنهتثبت،واشنطنفيالفيدرالية

تثبتجديدةدامغةأدلةعلىتشتملأنهاكما.القرنهذافيالمتحدةالولايات

بأنهووصفهأهميتهمنالتقليلحاولتفيماالإسرائيليةالحكومةتور!مدى

(.سفيهبهاقام)عمليةمجزد

ص!يا3ح!للا3+5،9+ا+هه!*+ه7أ44س!ا.8791فبراير5مجفد،الأوسطالثرقثئونعنواثنطنتقرير()1

.،5ةع.5ء12!+!
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المستحيلمنيكونقدالأمريكيالأمنبمصالحبولاردألحقهالذيفالضرر

سريةوثيقةألفمنأكثرعلىيشتملللإسرائيلييققذمهفما.بأبعادهالإحاطة

بينمصنفاكانماومنها.الصفحاتمئاتفيمنهاالواحدةتقعوثائقبينها

علىتشتملالدي(الحساسةالمصنفة)بالوثائقئعرفماأوجذاالسريةالوثائق

خمعوماالمعلوماتلجمعالمتقذمةالتكنولوجيةالأنظمةعن)معلومات

بواسطتها(.

الأوسطالشرقحكوماتعنمفصئلةمعلوماتعلىالوثائقهذهوتشتمل

ألأدريكية!الأسلحةوأنظمةالحربوأساليبالسفنمواضعوعن،وجيوشها

م!لوماتعلىتشتملك!ما.السوفييتيةالصواريخلأنظمةالأمريكييقتحليلوعن

الأخبار.ج!عفيوالإلكتوونيةالبشريةالأمريكيةالمخابراتأساليبعنوافرة

يكشفالمعلوماتتلكعلىالحصولأنمنخاصة3بصورالعدلوزارةوحذرت

فيورحماالأ،سطالشرقفيالأمريكيةالمخابراتمهمتستخفالذينالمخبوينهوية

أخرك!.أ!اكن

الوثائق3هذغالبيةوصلتالأقلضلىالبدايةفيد؟الوثائق3هذبولاردسفملمن

هذ3بعفرقذماوزوجتهبولأزدأنكما.الإسرائيليةالحكومةإلىالمسروقة

عليها.أصدقائهمابعضوأطلعاالشعبيةالصيقلجمهوريةثائقاله

الكمبيوترجهازباستخدامبولاردسرقهاالديالمعلوماتأطالنظريلفتومما

)وهواختصاصهخارجتقعأنكلهاتكاد،الوكالاتمختلفبيقالمشتوك

فإنأخرىوبعبارد(.اللاتينيةأمريكا)وهيتجسسهمنطقةوخارج(الإرهاب

نظامفإنحالأيوطلى.لمعرفتهبهحاجةلاالذيالنوعمنالمعلوماتتلك

لهاتمالأولبولاردأقاموضندماتماقا.انهارقدجذاالسريةالمعلوماتح!اية

جهازفيالعامليقالجواسيسبعضيستغلأنيريدأنهأبلغهمبالإسرائيليين

ذلك.فعلأنهالمؤكدومن.إسرائيللصالحالأمريكيةالمخابرات
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والحمايةبالعنايةدورهعلىكوفنفإنه،الجواسيسأكبرمنبوا،ردكانولما

معه.تتناسبالديوالتعويضات

تور!مدىالفيدراليةللمحكمةفدمتالديالعدلوزارةمذكرةوتتناول

والأشخاصالأمواليشملالذيالعمليةوحجمالمباشرالإسرائيليةالحكومة

بولارد.لشبكةالعاليةالفنيةوالمهاردفيهانتاركواالذين

الحكومةفيمسؤوليقثلاثةوهمالمتورطينذكرعلىالمذكرةوتأتي

باسمئعرفإسرائيليإلىبالإضافة،الإسرائيليةبالسفارةوسكرتير،الإصائيلية

بيتفيالوثائقنممخفييساعدكاناسمهيعرفلاآخرورجل)أوزي(

وربماشقةواستخدمت.اسمهئذكرلمماريلاندولايةفيإسرائيليدبلوماسي

بآلاتمجهزةإحداهماوكانت.للاجتماعاتالإسرائيليةالسفارةبجوارشقتان

للاتصالالإسرائيليةبالسفارةهاتفبرقمبولاردوزؤدجذا.متطورةاستنساخ

الجاسوسية.نجوممننجقاكانفقدالضرور3.ضندالليلفيبها

عشرثمانيةخلالدولار000.05مبلغتسفمفقدتسل.فلاالنقودعنأما

كانالديالعنت!رالسنواتخلالأخرىدولار45".!..يقبضبأنووعدشهزا

دولار03.؟..إيداعكذلكرجرى.التجسسعمليةفيهاتستمرأنينتظر

الديا!هدايامنوغيوهاالجواهرعنفضلأهذاسويسرا.بنوكأحدفيباسمه

3.بالمؤامرقدفاامضياعلىبولاردلتشجيعكفههذاوكان.ولزوجتهلهففمت

تكاليفوعلىالآخرينالمشاركيقمرتباتاعىالأخرىالنفقاتراشتملت

عمليةكانتفإنهاوعليه.وإسرائيلأوروبافيوالاجتماعاتالنسخ3أج!كأ

التكاليف.باهظة

الحكوكةتوز!علىأخرفأدلةعلىأيفتا،المدلوزارةمذكرةواشتملت

العمليةفيالمباشرالإسرائيلية
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بتهريبالإسرائيليةالحكومةقامتبولارداعتقالمنقليلةساعاتبعد-

وهماالمتحدةالولاياتمنبولارديوخهانكانااللذينالإسرائيلييقالمسؤولين

ياجور.وجوزيفسيلاأفييمالكولونيل

نأوبعد.الإسرائيليةالجوقيالقواتفيمنخرطا(يزال)ولاسيلاكان-

إسرائيل.فيالجويةريمونقاعدةقائدالآنوهو.ترقيتهتفتبولارداعتقل

والمستشارالأكبوالموسادجاسوس،إيتانرفائيلكانالتجسسعمليةوخلال

الدفاعبوزارةيعملشاميو،وإسحاقبيجنمناحمالوزراءلرئيسيالسابق

إليهأسندتالديالإسرائيليةالحكومةمنمكافأةأيفتاهووتلقى.الإسرائيلية

تملكهاشركةأكبووهي،الإسرائيليةالكيمياوياتلشركةالتنفيذيالمديرمنصب

البلاد.تلكفيالحكومة

فإنعليهفبضإذاأنهإلىباستمراربولاردئطمئنانوإيتانسيلاكان-

أنهما3مروحدث.الدبلوماسيةالقنواتعبوالمسألةستعالجالإسرائيليةالحكومة

مختلفواسمصورتهعليهسفرجوازلهأظهرا

فيأسابيععدةوزوجتهبولاردقضى8591عاموأغسطسيوليووفي-

مركزتذكرناوإذا.أبيببتلمستشفىفيإيتانخلا!هابولاردزارإسرائيل

السياسةميدانيفيإيتانوماضيالأمريكيةالبحريةالمخابراتفيبولارد

الإسرائيليةالمخابراتأنالمرءيصذقأنالصعبمنيصبحفإنه،والمخابرات

تبفغلمهذامعإسرائيللكن.واتصالاتهبولاردبزيارةعلمعلىتكنلمالمضادة

زيارته.عنشيتاالأمريكيةالحكومة

وياجورسيلاكانشهراعشرثمانيةامتدادوعلىأسبوعيقكلفي-

منسرقتهابولاردمنأريدالديبالمعلوماتمفصئلةطلباتنقلعلىيتعاقبان

وعلىوإيتانسيلاكانفقد.العامةالمعلوماتقبيلمنهذهتكنول!الكمبيوتر.

وكانا.معينةسريةأسلحةأنظمةعنمعلوماتمنهيطلبانياجورالأخص

هذهمثلأنالواضحومنوهكذا.وأرقامهابعناوينهامعئنةوثائقيطلبانأحيانا
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ونظزا.كاولاستخباراتجهازعنإلأتصدرلاالدقيقةالفنيةالطلبات

الموساد.هوالجهازهذايكونأنيرخحفإنهتالماضيةإيتانلارتباطات

المذهولبولارد

الفيدراليالتحقيقمكتبحالتعاونبعدمالإسرائيليةالحكومةتكتفلم-

سعتإنهابلبولارد،قضيةفيالتحقيقخلال)5،لأ(البحريالتحقيقوجهاز

بسرعةوياجورسيلابتهريبالإسرائيليينقيامإلىفبالإضافة.عرقلتهإلىجاهدة

بولارد.سرقهاالديالوثائقمن08%إعادةرفضوافإنهم،المتحدةالولاياتمن

نسخاكلهاكانتوثيقة163وعددهاأعادوهاالديالوثائقفإنهذاعلىوعلاوة

حرمتوبذلك،واحدةأصليةوثيقةإسرائيلئعدولمبولارد.بصماتتحملولا

غايةفيماديةأدلةمنالبحريالتحقيقوجهازالفيدراليالتحقيقمكتب

الأهمية.

معالأمريكيةالرسعيةالعلاقاتبأنبالقولمذكرتهاالعدلوزارةوختمت

بمصالحلحقالذيالضررفي!هاتأثيرلاالمسروقةالوثائقتتلقىالديالبلاد

الذيالعقابصرامةعلىتأثيرأي!هايكونلاأنوينبغي،القوميالأمن

عنتحدثتأنهاكما.عليهالتهمةثبوتحالةفيبالجاسوسينزلأنيجب

الجاسوسأنوخلاصته.الجاسوسيةفيئتبعالذي"المزيف"العلمأسلوب

حليفة.أوصديقةدولةلصالحيعملأنهفيوهمهائخبريخدع

نأيجببولاردعلىالحكميصدرعندمابأنهالعدلوزارةمذكرةوتضيف

يقعلالكيوذلكبشدةيعاقبأنينبغيالأمنلقوانينانتهاكأيأنإلىئشار

يعملونبأنهم!!ميقالعندماالقوانيقعنفيتعامونالإغراءضحيةالبعض

حليف.لمصلحة

لأسلوبمعالجتهافيواحدةمرةئشرلمالعدلوزارةأنالنظريلفتومما

جرىماهوهذاأنإلىمذكراتهامنصفحاتعدةملأتالديالمزئف""الغقم
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للحكومةعملاء،قالواكما،كانواوصحبهإيتانبأنتقولوكأنهافبدالبولارد.

الإسرائيلية.

إذالأنهببولاررصارمةعقوبةإنزالالاتهاممحاموطلبهذاإلىوبالإضافة

بولارد؟سيذهبأينفإلى.أخرىسريةمعلوماتيفضحقدفإنهسبيلهأخلى

نوفمبر21فيمقالأنشرت"بوست"الجيووزاليمجريدةبأنالعدلوزارةقالت

إسرائيل.إلىا)!جرةفيرغبتهعنفيهيعئرلبولاردتصريحعلىيشتمل8591

ماعلىالمذكرةتشديدإنثم؟معلوماتمنلديهبقيبماسئفشيكانمنفإلى

لوأنهفيللشكمجالأيدعلالإسرائيلوإخلاصحبمنمرازأبولاردعنهعتر

وخبواته.ذاكرتهباستغلالالإسرائيليةالحكومةلقامتإليهاهاجر

نأهوالوضوحكلواضحأنهمنبالرغممذكرتهافيالعدلوزارةتقلهلموما

المعلوماتأكثرمنتستفيدأنباستطاعتهاكانالديهيالإسراثيليةالحكومة

الأوسطالنترقبحكوماتتتعلقلأنهابولاردتبواسطةعليهاحصلتالدي

العدلوزارةوأرفقت.إسرائيلتستخدمهاالديالأمريكيةالأسلحةوأنظمة

تخفتلماذا:المذهول"بولارد:عنوانه"بوست"الجيووزاليممنبمقالمذكراتها

سقطإسرائيليطياربحالحالهبولارديشتهذاتهالمقالوفيعذي؟"إسرائيل

بوست!""الجيووزاليمولكن)1(.التعسلمصيوهإسرائيلوتركتهالعدوخطوطوراء

العدو.خطو!وراءيزالولاكانفقد.بالذهولئصبلمفبولارد.مخطئةكانت

الحياةمدىبولاردبسجنالحكمصدر،8791عاممارسمنالسادسوفي

يحاكمكانحيثواشنطنولايةفيملغيةالإعدامعقوبةلأننظزا)المؤبد(،

واينبوجركاسبرالأمريكيالخارجيةوزيرطالبالذي،الموسادجاسوس

العقوبة.لقضاءكارولينانورثسجنإلىانتقلثم،بإعدامه

كتابنا.صفحاتبينقمتهوجاءت،آراد()رونالإسرائيليالطيارإلى3إثار()1
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)وأفيلسانعلى!هاتصريحفيإسرائيلأعلنت8991عاممارس9وفي

وأن،الإسرائيليةالجنسيةيحملبولاردأنالوزراءمجلسعامسكرتير(نافيه

إجراءاتلتسهيللصالحهايعملجاسوشاكانبأنهرسمياستعترفإسرائيل

لم40،02عاممنالأخيرالثلثفيللطبعهذاكتابنامثولوحتى.عنهالإفراج

أجلمنوطنهضدتجسسهوفضيحةبولارد،قضيةفيجديدأيهناكيكن

!!أمريكا..وصنعتهابريطانيا..زرعتهاالديإسرائيل

وايث!نطقفيإسرائيليجاسوسأحدث

وتمتد،طويلةالمتحدةالولاياتضدالإسرائيليةالجاسوسيةقائمةكانتوإذا

وحتى،4891عامواشنطنفيإسرائيلسفارةافتتاحقبلماإلىجذورها

آخربأنهمرازاإسرائيلأعلنتالذي،الداهيةالجاسوسذلك،بولاردجوناثان

وعلى،اليهوديةالعهودزيفكشفتالأيامفإنأمريكا،فيالموسادجواسيس

الملأ.

تكشفت،الكتابهذاطبعمنأيامقبيل40،02عامأغسطسففي

الجاسوسأنوأعلن،المتحدةالولاياتضدجديدةإسرائيليةتجسسفضيحة

فيوالمتخصص،الأمريكيةالدفاعوزارةفيالمحلل(فرانكلينالاريهو:الجديد

القائم.الإيرانيللنظامالشديدبعدائهوالمعروف،الإيرانيةالشئون

سريةبوثائقإسرائيلزودقد،فرانكلينيكونأنالمحللونويتوقعهذا

.إيرانتجاهواشنطنبسياسةخاصة

الأمريكية،التليفزيونيةإس(.بي.)سيشبكة)الفضيحة(القضيةفجرت

الجاسوسقضيةفييحققالفيدراليالتحقيقاتمكتبأنكشفتعندما

لفرانكلينرسعيةاتهاماتبعدتوجهلمأنهومعمضى.عاممنذالإسرائيلي

المتحدةالولاياتفينازاأشعلتالقضيةأنإلا،الاشتباهدائرةفييقعالذي

أنهاإلىالبعضعندتشير،مختلفةبتحليلاتالخبراءوتناو)ها،وإسرائيل

1)..ولثنطقهزتالتيبولاردجموناثان!ن!يعة
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العلاقاتتحسيقتعوقإسرائيلأنيرىالذيالعربيالغضبلاحتواء)فرقعة(

العربية-الأمريكية

أمرالقضيةحولمعلوماتتسريبأنالآخرالبعضيرىأخرىناحيةمن

)مثيرةباتتإسرائيلإنتقولواضحةأمريكيةرسالةطياتهفييحمل

الشديدين.والحذرالانتباهيحتممما(للأعصاب

علىالإسرائيليالتجسسقضايافيالسابقةالمعطياتخلالومن..لكن

بيقالعلاقاتعلىبالسلبتؤثرلنالقضيةهذهأنأرى،المتحدةالولايات

فيبوشورجالمستشاريأنكما،البلدينبينأسرارلالأنه،وإسرائيلأمريكا

يؤيدونالذيناليهودمنأغلبهم،الدفاعووزارةواهـ!.أ.س!الأبيضالبيت

فيالصهيونيةالدولة)جواسيس:لقبجميغاعليهموينطبق،إسرائيل

!أمريكا.(..!
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البريطانيةالسفرجوازاقفضيعة!!
!01.المزيرة

مزووةبريطانيةسفرجوازاتالموساداستخدمت)

أثارمما.العال!.عواص!!إرهابيةعملياقعدةفي

بشدةالعلاقاتوتهددت..البريطانيةالعكومةغضب

لاالإسرائيليةالمخابراقلكق.أبيبوتللندنبين

الدولسوبابهاوهاإوتواصل..اقيأترتدس!
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صريحاعتراق

بغدادمن،روفا.منيو،االعراقيالطياراستدرجتالديالموسادعميلةكانت

التزويرمؤسسةأصدرتهبريطانيسفرجوازتحعل..أبيبتلثمباريسإلى

الحربيةبطائرتهروفاهروبعنأسفرتالعمليةلكن.الإسرائيليةوالتزييف

6691.أغسطسفيإسرائيلإلى-21ميج-الصنعالسوفييتية

حسنعليالفلسطيذيالفدائياغتيالعمليةفيالموساداستخدمتأيقتا..

.المزورةالبريطانيةالجوازاتيحملونعملاء9791.عامببيووتسلامة

..8891عامتونسفي-نضالأبو-الوزيرخليلاغتيالعمليةوفي

المنطقةلاستكتنافتونسفيالموسادعملاءتجولمزورةبريطانيةسفربجوازات

خرائطهاورسم

فيهااغتالتالدي..ببيروت)فردان(عمليةفيأيفتاحدثماوهذا

..ميونيخلعمليةانتقاقا)1(الفلسطينيةالقياداتمنثلاثةالإسرائيليةالمخابرات

ويراقبونيخططونمزورةبريطانيةبهوياتببيروتالموسادعملاءانتشرحيث

الإسرائيلية.القتلفرقهجومقبل

فيالفلسطينيينضدالموسادنفذتهاالديالإرهابيةالعملياتمنعشرات

وراءهيتخفىساتراالمزورةالبريطانيةالسفرجوازاتكانت..العالمعواصم

الديالعملياتنجاحفيالثقةيمنحهمآمنمروروجواز..الإسرائيليونالقتلة

وراءها.يسعون

لنظيرتها..قبلمنمراتسبعالبريطانيةالخارجيةوزارةاحتجتلقد

تزييفالصهيونيةالدولةفيالاستخباراتأجهزةتعمدبسبب..الإسرائيلية

الثانيبالجزءتفاصيلهاجاءتوكيرها،الوزيروخليلةسلامةحسنوعلي،الفلسطينعةالقياداتاكتيال)1(

ا!!يكل(.)حراسمن

)).افمدةالريطانيلأالسنرجموازاتلنميعة
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بريطانيا،بعركزتضرسريةمهامفيواستخدامها،البويطانيةالسفرجوازات

أمامهاإسرائيلتجدولا.:الصديقةالدولمنالعديدمعدوليةلأزماتوتعرضها

المخابراتبأجهزة)!مصلةلاهواةالعمليةهذهوراءأنتقولأنسوى

خارجإلىيسافرونالذينمواطنيهابمسائلةبريطانياوتنصحبل(.الإسرائيلية

بأنهامدعيقدولاراتببضعدوليةلمنظماتسفرهمجوازاتويبيعونلندن

فيلمتطرفيقضخمةبمبالغثانيةمرةببيعهاالمنظماتهذهتقومحيث.اشرقت

العالم.أنحاء

مجاملةمضضعلىتسكتأنسوىالبويطانيةالحكومةتجدلاالنهايةوفي

الدعمومنحتهافلسطيقفيلزرعهاسعتحينماقبلمنسكتتكما..لإسرائيل

.والمساعدةوالتأييدوالعسكريالسياسي

بواسطةاختطافهوشبهةفانونومردخايفضيحةطبولومع8691عاموفي

مارجريتبريطانياوزراءلرئيسةبيويز)1(شيمونوتأكيد..لندنمنالموساد

فضيحةقليلةبأيامبعدهاتفجرتبلادها.،قوانيقتنتهكلمإسرائيلبأنتاتشر

أبيبوتللندنبيقعنيفتصادمإلىأدتمدوية

سفرجوازاتثمانيةبداخلهاحقيبةعلىالألمانيةالسلطاتعثرتفقد

مستهتر..إسرائيليعميلنسيها..التليفونأكشاكأحدفيمزورةبريطانية

جانبإلى..حقيقيإسرائيليسفروجوازالمزورةبالوثائهتمليئةالحقيبةوكانت

وقتها)العاصمةبونبمدينةالإسرائيليةبالسفارةالحقيبةتربطأخرىأوراق

(.الغربيةلألمانيا

خلفا8591،8791عاميبينفيماالإسرائيليةالحكومةرئاسةتولى":بيريس"شمعونبيريزشيمون)1(

العملوحزبالليكودبينإلرائيلتارفيفيالأولىللمرةتثكلتالديالائتلافيةالحكوصةظلفيشامير،لإسحاق

ثاميربينالاتفاقتمحيث،الحكومةتثكيلفيآنذاكحزبكلفثطأنبعد،الثمانينيناتمنتصففي

ووزيزاالوزراءرئيسبأععالقائقايحبحثمشهزا،25الوزارةمنهماواحدكليرأسأنعلىوقتهاوبيريس

مذبحةارتكب،5991عامرابيناغتيالبعدالوزارةلرئالةأخرىمرةعادوعندما.أخرىشهزا25للخارجية

ءوالأطفالالنساءمنأكثرهم،برئمائديمنأكثرضحيتهاراحالدي)قانا(

))..افلدةالبريطانيةالسنرجوازاتفمميعة893
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بأمنتضرإسرائيلبأنتاتشروصرحت..بشدةالبريطانيةالحكومةاحتجت

فيه:جاءببيانالبريطانيةالخارجيةباسمناطقوأدلى..المتحدةالمملكةومصالح

سبعبريطانيااحتجتأنسبقفقد..نوعهمنالأولليسالحادثهذاأن

بهذاإسرائيلحكومةأنويبدو..مشابهةإسرائيليةتجاوزاتعلىمرات

بريطانيا.بسمعةالإضرارعلىتصرالتصرف

رسميااعتذرت..الدوليالاستنكارمنموجةفيإسرائيلغرقتوبعدما

وضمذيمريحاعترافبمثابةالشفهياعتذارهاوكان..البريطانيةللحكومة

فيبحريةالموسادعملاءبهايتحرك)1(أجنبيةجنسياتانتحالبمشروعية

سريةبمهامللقيام،القاراتشتى

..كنديةيفرجوازاتالعمليةلمنفذيالموساداشخدتعمانفيالفاشلةمشعلخالداغتيالمحاولةفي)1(

وإقرازاتعهذايتفمنمكتوبباعتذارطالبتبلكندا..تقبلهلمإلرائيليرسمياعتذارعنالفضيحةوأ!رت

البلد!نبينالدبلوساليةالعلاتاتتهدرتبعدماالكنديالطلبعلىإلرائيلتعترضولم..المحاولةتكراربعدم

الأزمة.حدإلىووصلت..بشدة

))..افلدةالريطانيلأالسفرجوازاتفن!يعة
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!!..ألمانيافي(الموقملاك)فضيعة

جنرالاقلمطاردةالصهيونيةالدولةانلفالحهأ

فيالموسادعمللأءسقطلثأر،واورالانتقابدعوكلا،هتلر

الجفراللثمقةداخلعليهصالقبضألقىعندماألمانيا

الصهيونيالمجروعليهأطلقالذكل!وهوميلر،السابق

!!..(الموتملاد)إيتانراهه
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وعقانميونيخبين

فضيحةعنالصهيونية)معاريف(صحيفةكشفت،7991ديسمبو24في

أحدتعقبعملاؤهحاولحينما،عاقا03قبلالموسادجهاز!هاتعرضمدوية

عليه،والقبضوقتهاالغربيةبألمانيا7أ+لا؟سأميونيخمدينةفيالنازيقادة

وفجأة(..الموت)ملاكبإسرائيلتلقبهكانتالذيميلرهينريخالجنرالوهو

..الألمانالأمنرجالمعلوجهوجهاالشقةداخلأنفسهمالموسادعملاءوجد

فيموجودينللموسادآخرينعملاءهناكفإن)1(شافيتشبتايتعبيووحسب

أيضا.الأردنيةالسجونومنها،مختلفةسجون

)معاريف(تقولكما6791عامألمانيافيالمشينةالموساد)2(عمليةتفاصيل

،6791نوفمبو2الموافقالخميسيومبدأت،!"!7أم7أ!4لأاولء+3مس!ه!ه

منالمتأخرةالساعاتفي)ميلراالجنرالشقة)3(إلىالموسادرجالتسللعندما

واحتجازهوقتها)ميلحالجنرالمرضمستغليق،مسروقمفتاحبمساعدةالليل

صوروقد.المدينةوسطفيالكاتبةللآلاتمحلفييعملكانحيث،بالمستشفى

خطاباتأوصورةلإيجادمحاولةفيوخطاباتووثائقملفاتالمتسللونالعملاء

بهالإيقاعفيتساعدهممادةأيأويدهبخط

فيمشعلفضيحةمعالشبهأوجهوأينالفضيحةأين)معاريف(وتسأل

جوردونالموساد،عميلقيامبعدإنهقائلةسؤا!هاعلىالصحيفةتجيب؟عمان

بواسطةالألمانيةالشرطةجاءت،الشقةفيالموجودةوالوثائقالمستنداتبتصوير

فيمريبةبحركةوشعرتأغرابأشخاصلوجوددهشتالديالفضوليةالجارة

المكتب،حجرةفيمنهماثنيقعلىالقبضتموبالفعل(البيتوحولالشقة

6991.،0991عاميبينماالفترةفيالمولادرئيس؟شافيتشبتاي)1(

7991.ديم!مبر92فيالقاهريةالألبوعيةالعربيجريدةالتفاصيلنثرت)2(

)مينخن(مدينةفيهاتوجدالذي)باشتج(مقاطعةفي4رقم)مانتسينجراشارعفيوشقته)3(

1)..ألانياد(الوقملاك)فضيعة
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استطاعمنهناكولكن.الألمانيةللشرطةالجيرانمساعدةبواسطةوآخرين

ومن.الاتصالأجهزةيحوزانكانا)شور،وزميله)جوردون(أنرغم،ا)الرب

بالخارجأصدقاءهماأنرغمبجانبهما،الشرطةلوجوديندهشالمأنهماالعجيب

الشرطة.بوصوليخبروهماول!

حيث،السجنإلىومنهالشرطةقسمفيمعهعاالتحقيقاتبدأتلقد

عديدةتهم)هماوجهتوقد)مواة(،بأنهماوقتهاالألمانيالعدلوزيروصفهما

أيفتاوعلاقاتهما،الألمانيللقانونوالمخالفةالمريبةالأعمالببعضعلاقتهمامثل

.الجوازاتبقوانيقوالإضرارالنظاموانتهاك،شرعيةغيوبجماعات

،التحقيقاتفيجوازاتبدونعليهمالقبضتمالذينالموسادعملاءقالوقد

وبذلك،النازيينمنالانتقامعنيبحثونوكانواالنازيةلأحداثتعرضواإنهم

يعرفلمالأمرأولففي)عمان(.وعملية(ميونيخ)عمليةبينآخرتشابهفهناك

التصويرآلاتولكن.بالفعلللموسادعملاءعليهمالمقبوضأنالأردنيون

وعرفوا،المخابراتأجهزةلأحدعملاءأنهمفيللشكمكاناتبقلموالاتصال

بسرعة.سراحهمبإطلاقالإسزائيليينطالبأنبعدالجهازهذاجنسية

عالمية.القضيةأصبحتعليهمالقبضإلقاءبعدساعة48خلالوفي

!إالفضيعة

فقد.الشقةلاقتحا!عندهمماأقصىيبذلونكانواإنهم)معاريف(وتقول

وهماللعمليةرئيسيانهدفانوتحدد)ميلحبيتفيميلادعيدحفلةراقبوا

الشقة.لاقتحامفرصةوإيجادميلر،أسرةأفرادتعقب

يقولالذيملحيق()تسفيالموسادعميلبالمراقبةقامواالذينبيقمنكان

وبالفعل)ميلرا،أسرةكلصورةألمانياإلىيسافرأنقبلالموسادمنطلبإنه

وليسلألمانياذهبأنه)ملحين(ويفيف.نفسهالجنرالصورةعداكلهاأخذها

))..ألانياق(الوتكم!ر)فضيعلأ404
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)سيلحهليعرفلاإنهحتىبها،سيقومالديالمهمةعنمعلوماتأيعنده

لا؟!أمألمانيافيموجود

وشيوخعجاتزالوماالفضيحةالعمليةهذهعلىسنةثلاثونمرتلقد

أنهيدعىالذي(إيتان)رافيومنهم(النازية)القضايابسببيتصارعونالموساد

)ملحين(أنيصدقلاوهو(الموت)ملاكبأنهووصفهبنفسهالنازيالمجرمرأى

الذيالوحيدهوالثرثارهذا)ملحين(إنويضيف،بنفسه)ميلحالجنرالرأى

تحدقفهل.لنتيجةيصلولميتعقبهأنوحاول)ميلرارأىمنإنهيدعى

؟إ.ذلكبعدشهادته

نشرتهاللموسادبفضيحة(يقولون)كماانتيتالعمليةفإنواضحهووكما

حسبالموسادعملاءأوصافوكانت)1(،الألمانيةوبخاصةالجرائدكل

فيوقعواالعملاءأنحيث،وتطابقتصدقت)2(للصحفالجيرانتصريحات

ولما،)ميلحشقةحوليطوفونمراتعدةالحيفيظهرواعندماجسيمخطأ

!هاالأغرابهؤلاءاقتحامبعدميلرشقةمنتنبعثغريبةأصواتاالجيرانسمع

الألمانية.الشرطةأبلغوا

تحذيرالمحترفونالعملاءهؤلاءيستطعلمكيفهوالمهمالسؤالولكن

..؟الشرطةمجيءبعدأصحابهم

)ملحين(ويجيب

يشعرولمبالشرطةاتصلواأنبعدمكانكلمنيحيطونناكانواالجيران"أ!

ولمالداخلفيكانواالشرطةجاءتوعندما.الشارعفيغريبشيءبأيأحد

.الخروجمنيتمكنوا

صحفنا؟إحدلىفيبالتفميلالففيحةهذهإلىالإثارةأوالنثريممبقلمحيث،العربيةالصحفعداما)1(

6791.عامفيللتوانتمرقدكانالذيالصهيونيالعدوفي)الثماتة(بابمنولوحتى

للمفراءتبادلحدثبعدما،القفيةهذهفيالمولادعملاءصورالألمانيةالمحفتنثرلمإسرائيليةبفغوط)2(

.الحادثقبلوجيزةفترةمنذالبلدينبين

))..ألانيافى(الموتلدملا)فنميعلأ
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نأقبلالجرسدقواأنهموهوالوحيدثخطئهمعن)ملحيق(ويكشف

بالشقة.أحدأيوجودعدممنليتأكدوايدخلوا

،الجيوانكلفسمعهالصغيو،البيتهذافيعالياكانالجرسصوتلكن

تحضرأنيمكنلاالشرطةأنالعمليةفيالمشتوكيقالموسادرجالبعضواعتقد

مجئمعحتىأبذايقلقواولمعملهمفياستمروالذلك،أجلهممنوقتها

آخر.لأمركانمجيئهابأنظنواالديالشرطة

المشددالسجق

)معاريف(وتقول

.الجرسيدقواألاالأقلعلىأوالجيرانكليرقبواأنعليهميجبكان

رجاليعلمهلاوما(.وجوردون)ملحينقولحسبتكتيكياخطأكانولقد

الألمانيةالشرطةسياراتإن(،الصحيفةتقول)كمايعلموهأنويجبالموساد

المنطقةفيماعمليةعنمعلوماتوصلتهالأنها)ميونيخ(فيالحيتحيطكانت

عن)معاريف(وكشف.بالضبطالمكانيحددواأنبمقدورهميكنلمولكن

وليستالحقيقيةبالأسماءللشرطةأدلواالجيرانأنوهيوأكبر،أكبوفضيحة

عليهم،القبضفورالبيتمنبالقربوقفواالذينالموسادرجاللكلالحركية

سريةعمليةفيإنهمحتىوالغباء،والإهمالالاستهتارمدىعلىيدلوهذا

وبصوت،الحقيقيةبأسمائهمبعضهمينادونكانواأجنبيةأرضعلىكهذه

الجيوانيسمعهمرتفع

منعاميققبلاستؤنفتقد)الغربية(وألمانياإسرائيلبيقالعلاقاتكانت

ألمانياإلىمرةلأولإسرائيلمنسفيروصلفقد6591(،)أغسطسفيالحادث

الموسادرجالعلىالقبضتمعندمافوجنإنهويقول،تاتان(بن)أنترهو

لزيارتهم،ايتسكوبيتش()مائيرالقنصلوأرسلالمشكلةهذهلحلتدخلوبالفعل

011.لأنياأفى(الوتملاد)فضيعلأ6.!ا
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القضيةهذهوأصبحت،والملابسوالسجائرالمختلفةالحلويات!همأخذحيث

الدولتينبيقمؤسفةدبلوماسيةحادثة

القاضيوقال.للمحاكمةوشودأ)جوردونقدمالسجنمنيوقا18وبعد

هذينعلىيحكمأنيجبالعامةالمصلحةأجلمنإنه)جرسند(الألماني

ترحيلتمبعدهاإ(أشهر)!ثلاثةسجنهماتموبالفعل.بالسجنالإسرائيليين

استقلاحيث(،الدولي)ميونيخمطارمنتامةبسريةالغربيةألمانيامنالاثنين

طائرةواستقلاللتمويهسوي!مرافيأولأنزلاولكنهما.لإسرائيلمسافرةطائرة

وسائلمعلمقابلتهماإمكانيةأيتوجدلاحتىذلككل.لإسرائيلأخرى

شخصأييعرفهماأنأوالإعلام

أبلغوهماثمللنومحجرات!هماأعدواالموسادمبنىإلىذهباوصو!هماوفور

فيإداريابالاستمرارالوعدح،السريةوالمهامالعملياتعناستبعادهمابقرار

السلةكرةلاعبمثلإنهشعرإنهوقالتماقارفض)جوردون(ولكنالموساد.

فيبشدةيرقبهوالجميعفقطواحدخطألهوبقىأخطاءأربعةارتكبالذي

!!..طردهلحظةانتظار

اللهبعمدالنالثالجزءت!

011والسدادالتوفيقاللهنسأل

011.أدايخالى(الوتملاد)فن!يعة
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ياأح47حهعم55ح4ء3،+هةمااح7اع!34احللاه4ءم؟،ح9ء4يمءم53+هح+س!3!أحا

3ه+ص!+7.5ياص!37!ء7+ء2!أ7ح4!هة+ة+4لا+!.53+أاص!،!00/4هحم4955لم3،ح7

،0+س!لالم!9،0+!2،5اص!يا،حإ،!+5+هبم7!3!أحا7لم5!أ7يا،حء5!حمهلا+ه!!9ا!74

5+أةه.

(م5م+ءمهيا،!+0071!حلأم3لأ!يا،!ا+ح،+ح4،يءأم205لاكلاهآا،!3حلم7!+ص!الألم

،!3،3،ح7س!7!3حءه43أم7ء7،لاهمه3؟أعم3،5+عم74!الم/،لا"ث!حا،7+س!ح/7؟م،لمع

هللاام54يالاها794؟ح؟،س!+كا!ةهلا!40،ةهاص!7.،5س!ة74يا،3.جهآه،ثه!حه،لأءيلاهولا4

4ء++ألأاح،ةأبم74هحم55أ593+05ةحآهمم،07لا،حمم7أ397،ح.ء2للا37برلا!حء!ص!5

3،ع7!حم+!7أه5ءآ-لأع؟،،5++ةحاأ7ح970+!5+س!؟،احص!75.7ص!يا7لا+،5اأص!7

970+!؟ح5+ة.،5؟مة74يا،0حم5لمياول07،040هاع0970،؟ءيا،مة3.ءح

املأء3،!ءم،5+*حاحلا4ح4+033؟،حلا+أح،54ء،!؟5لأهء؟،لا؟أ،5+هحأ،+هلم

7.3،أللاسماةا،5!ح001!ء7م5يا،لأص!إللااا+!عم،5أ0،7ص!5،3علاهس!+،73؟5لاياح

لا+محكا!5،!3،لأء؟،أولاا2حالا74!4حم،575لا45+!؟ح9+ةحلاه33+مههم

حع57مع7+ء،7هممللا3.ح3ءول+!س!2إ!ح337ح4هلا!كاا400!74ة5س!.مبم4ءحهلاماج،3ء7

535هس!ثهم!+4هح+025!ا.أم3،ءأحول205ح+،5*!اس!لا4ح4لم3،.بلا؟+002لأ!عم5،لاه

ح3أ14حم7للاأاس!كااهللاأكام9++!يا،س!ماح045،عءم4ءيا،أللاح5وليا؟اس!يا،س!7م!+9أ7؟7

يا،9ع5لا7،ج+539لا5حلم9عاحلاماالأآلا!كاأ+39،س!أم3!547.

+2!للاءد751/+ء+ءا،+ءث!أ753لا5،04+اع*حدا4ح3،يمدلاءأ5ه3ء7ءم،ملأد51م

لمح!14حم7!74ع3اج4!م7لم5؟ع14.حم7للاأاالاعمس!755لاأ7لاهلأم79!مع.75يا؟حم4!س!ا5!عم

،5+"،ء5230+!ص!أم!ح/5++ء7ءللا3ء37،ء+3ء7ةاأص!47!+ه+9لا35ه،ء،3

س!79عأ،ةم.7350ياحاهح!هم4!ع+،07ح!933ح؟أ5،005.5؟7حزللاص!5!س!مة!934عمه،

3،أ45+!ا73ء3،!ءما!ا4ءللاه0،.حم؟+ءيا،7!للاا1ح"+أأماراهم،ول،أ،3+أ+5+ه7ء3+

هيا5لاا4!هاء*حلاص!44لأهيا،س!س!أ،لا،أ،70750.)

9؟52(ج3!امه5.3،س!5557؟؟7ءيا،م!م7اك!؟+لا،؟،5+أحلملمياه94!ا؟ياها!!/!ه.)

وضععند9178عامفرانكليقبنياميقالأمريكيالزعيمألقاهالذيالخطابنص

بأنهمووصفهمالأمريكيةالأرأضيمناليهودبطردفيهوطالب،الأمريكيالدستور

الشعبومتوعذا،الدولةعلىخطورتهممنمحذزا(،طفيلية)حنت!راتدماءمصاصو

!!.اليهوديطردلمإذاجيلبعدجيلأباللعنةالأمريكي

114)لثالثاوصورالجز،وثانقم!عق
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صمع-ت؟-

بهيهخ؟4يرفيفي

412

لممررئيسأولنجيبمحمداللواء

اللفتينانتمعوديحديثفيالثورةبعد

الألمانيالمظلاتخبيرمتيزجيرهارد

دمتيزعسكريةشهادةثم(،يعيق)أعلى

هتلربعدالثانيالرجلجورنجعليهاوقع

اعتراضتا15/01/4691فيانتحرالذي

رمياوليسشنقابإعدامهالحكمعلى

السفلىالصورةوفي.كعسكريبالرصاص

آخرألمانيخبيرحنجيبمحمداللواء

.وديحديثفي

الثالثالجزءوصوروثانقم!عق

http://www.al-maktabeh.com



الثالث)الجز،وصوروثانقم!عق

فيجاءوا..مصرفيالألمانالخبراء

الحربوانتهاءبرليقسقوطبعدالبداية

)همالتقطتالصوروهذه.الثانيةالعالمية

القاهرةفياستقرواحيث5391عام

والعلميةالمهنيةتخصصاتهمفيوععلوا

وتهددهمإسرائيلتطاردهمقبلماالمختلفة

الناسفة.الطرودبواسطةبالموت

413
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)1(

)3()2(

زوجةكوهيقنادياإلىالعزاءيقدموهوإسرائيلوزراءرئيسإلىيشيرالسهم)1(

المرجةساحةفيالمشنقةحبلمنمتدليا)2(صورةفييظهرالذيكوهينإيلي

السوريللرئيبسفهي)3(رقمصورةأما.الحكمحيثياتكتبتصدرهوعلىبدمشق

ثمبكوهيقالتقىعندماالأرجنتينفيعسكرياملحقاكانالذي،الحافظأميناللواء

سوريا.إلىالسفرعلىثجعه

تسلمولمسوريافيأمينبعكانكوهيقإيليجثةلازالت6591عامومنذالآنإلى

!!..لإسرائيل

الثالثوصورالجزهوثانقطق414

http://www.al-maktabeh.com



)2()1(
علىأوشكالذيالمزورةالتقاريربطلاللصالموسادعميلجيلإيهودا)1(

ونصفمليونمنأكثرعلىاستولىلقد.المنطقةفيجديدةعسكريةحربإشعال

منجاءتهبأنهامدعيا،الصحفمنبعضهاوينقليؤلفهاكانأخبارمقابلدولار

دمشق.فيالسريعميله

اغتيالمحاولةظهرهوقصمتجيل..كشف..ياتومدانيالموسادرئيس)2(

سويسرا..فياللهحزبعلىالتجسسفضيحةثم،عمانفيالفاشلةمشعلخالد

!!..منصبهمنفأقيل

الثاللى)وص!الجزهوثانقم!عق
415
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)ماماالعضافير:برنابموصاحبةالمصريالتليفزيونعصفورة..حجازيسلوى

وشاء.آلبلدينبيقالإعلاميالتبادلإطارفيليبياإلىالسفردائمةكانت(..سلوى

وحلقت7391عامطريقهاأخطأتالديالمدنيةالليبيةالطائرةضمنتكونأنحظها

وإسقاطهافوزا..الطائرةبقصفأوامرهالإسرائيليالرعبفأصدر.سيناء.فوق

!!بركابها..

الثالثوصورالجزهوثانقم!عق416
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القبرصيةالسلطاتألقت11/11/8991في

داماريإيجال:الموسادضابطيعلىالقبض)اليونانية(

بتهمةاليسار/)إلىهاركوفوعودي،(اليمين)إلى

وقواعدهالقبرصيالوطذيالحرسمنثتآتعلىالتجسس

الكترونيةمعداتعلىبمسكنهماوعثر،العسكرية

مهمةبأن)ها،تصريحفيالموسادوقالت.متطورة

علىالقه()حزبوأعضاءالفلسطينيينمراقبةالرجلين

عندما،قاطعةكانتالضابطيناعترافاتلكن.الجزيرة

علىللحصولالموسادقبلمنأرسلابأنهماأكدا

فيبإسرائيلالمرتبطةتركياتخدمعسكريةمعلومات

!!..وثيقةاستخباراتيةعلاقات

الثالث)الجزءوصوروثانقم!عق
417
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فشل..الفيلاليشريف

فيالعليادراساتهإكمالفي

الثراءعنوبحتاألمانيا..

جاسوستايكونأنفينجح

الكمبيوتراستخدمللموساد،

السرية.المعلوماتتخزينفي

بينصورتهالوسطفي

وأسفلإسبانيا..فيأصدقائه

صديقتهمعصورته

زوجتهصورةثم،الألمانية

لإسرائيلالمواليةالإسبانية

يهوديتها.بسبب

الثالثوصورالجزءوثانقم!عق418
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هاشملطفيوليد)1(

فياسمآخر..المحامي

هانتالذينالخونةقائمة

ماكلفباعواممر..عليهم

حلمأجلمنبهايربطهم

أرسللقدوالثراء..المال

إسرائيللسفارةفاكشا

)خدماته(،يعرضبالقاهرة

مقابلدولار0026ويطلب

كانعسكريةمعلومات

مجنذاكانعندمايعرفها

!..!بالجيش

)1(

)2(

كانالذيالغيطنوساقريةابن..المنصورةفيالموسادجاسوسالملكعبد)2(

!!..المالعلىللحصولالقديمةمعلوماتهاستغل..المصريةالبحريةفييخدم

الثالثاالجزهوصوروثانقم!عق
941
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الطائراتالتقطتهاأ،5كياليبرتي(الأمريكيةالتجسسلسفينةنادرةصورة

أفرجتأمريكيا.34سقوطعنأسفرمما،6791سنةقصفهاأثناءالإسرائيلية

الشعبيالشعورعلىحفاظامنهاالعشراتإخفاءبعدمؤخزاالصورهذهعنإسرائيل

فيللجدلالمثيرةالقضايامنتعتبرالديالسفينة0ضربقضيةإثارةولعدم،الأمريكي

الأمريكية.البحريةتاريخ

الثالثوص!الجزهوثانقم!عق042
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وزيرلافونبنحاس)1(

صاحبالإسرائيليالدفاع

والذي5491عاملافونفضيحة

مناصبهجميعمناستقال

بسببها.

بعد7691عامصحفيمؤتمرفيبيريزشيمونالإسرائيليالدفاعوزير)2(

تولىالذي(شومرون)دانالجنرال(المنتصف)فييسارهوإلى،عنتيديعملية

العملية.قيادة

الثالثاوصورالجزهوثانقم!عق
421
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422

)إيرانفضيحةبطل..ريجانرونالد

بنبأخارجيتهوزيروأخبرهجيت(،

جوناثانالأمريكياليهودياعتقال

إسرائيل،لصالحالتجسسبتهمةبولارد

الرئاسةطائرةفيوقتهاريجانوكان

خارجية.رحلةبعدواشنطنإلىعائذا

وزيرطالبالذيبولارد..أسفلوإلى

ريجانوأصر..بإعدامهالأمريكيالدفاع

جهازعلىحكومتهرجالعرضعلى

ليبياريجانضربلقد.الكذبكشف

ومات..بالتبذيالقذافيابنةوقتل

منطويلةوحزمةبالانفصاممريفتا

!!..المستعصيةالأمراض

الثاللىالجزءو!موروثانقم!عق
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)1()2(

)3(

العامالمدعي،سويسرافيتمتالديالأخيرةالتجسسفضيحةفي)1(

صراحة.الموساداتهمت(بوندي)كارلاالسويسري

لطمسكثيزاجاهدمايع)إسحقسويسرافيالإسرائيليالسفير)2(

الحقائق.

كتابةوالتعهد)خطيا(إسرائيلاعتذارعلىأمرالسويسريالرئيس)3(

!!!طلبماونال..بلادهأراضيعلىالتجسستكراربعدمأيفنا

الثالث)و!الجزءوثانقم!عق
423
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والغربالإنسانيةجبيقفيسئئةهذهوالعارالدمممثاهد..وشاتيلاصبرا

والديمقراطية.التحضريدعيالذي

الثالثالجزهوسوروثانقم!عق424
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المذبحة:أبطالأحدويبدو

القذرالكتائبي(حبيقة)إيلي

غامضةظروففياغتيلالذي

متناهيةقطعإلىجثتهوانشطرت

)بشير:منهالأسفلوإلىالصغر،

الذي،المذبحةقائد(الجميل

علىيعثرلملكنأيفتااغتيل

!.!جثتهمنواحدةقطعة

الثاللى)وصورالبزءوثانقملعق
425
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426

مننجت..سرورسعاد

وروتوشاتيلا..صبوامذبحة

تفوقووقائعمذهلةفضائح

الأوغاد..ارتكبهعماالخيال

اللبنانيمحاميهامع)هاالصورة

ضددعوىتقديمبعدالملاطشبلي

المحكمةفيشارونأرئيل

البلجيكية.

فييضحكشارون..وأسفل

ستأخذوماذا:يرددوكأنهخبث

مننجوامنوكللرورسعاد

!!شيء..لا..؟المذبحة

الثالثوصورالجزهوثانقم!عق

http://www.al-maktabeh.com



الإسرائيليين.الكوماندوزمن)11(فيهاقتلالديالفاشلة)صيدا(عملية

خلعهاإسرائيليلجنديعسكريةبزةيعرضوناللبنانيةالمقاومةرجال

!!..فريقهينتظركانالذيا!هلاكمننفسهلينقذبعيذاوجرى

الثالث)وصورالجزهوثانقم!عق
427
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العقولأذهلتالديأكتوبرحربمعجزاتإحدىالتجهيز..سابقةالكباري

الأكاديمياتفيالحروباستراتيجياتمنوكيرت..العالمفيالعسكرية

!..!الكبرىالدولعواصمفيالمتخصصة

الثاللىالبزهوصىوثانقم!عق428

http://www.al-maktabeh.com



المصريالجيشضرباتأماملحظاتفيتهشم..الحصينبارليفخط

وارتفعمحكقا،منيقاكانالذيالإسرائيليالوهمحائطفتهشم،رجالهوإرادة

جديد.منللقناةالشرقيةالضفةعلىيرفرفالمصريالعلم

الثالث)البزءوصوروثانقم!عق
942
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.ةجألمفاا..لفزعا00لذهولا

!!..7391عامفيالإسرائيليالدفاعجيشأسرى

الثاللىوصورالجزءوثانقملعق043
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الثالكاوص!الجزءوثانقملجق

زاعيرا:إيلي)1(

العسكريةالمخابراترئيس

كانت)أمان(.الإسرائيلية

تنفيجهازهتحليلات

وختم.الحربوقوع

بنقطةالعسكريةحياته

تاريخه.فيسوداء

)2(عساف

سيرأشهرأ..ياجوري

أكتوبر.حربفيإسرائيلي

الأسرفيسقطعندمابكى

:المصريالضابطلهفقال

أمامالضابطأيهاتبكلا

.جنودك

431
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الكتبقالتمائير:جولدا)3(

أنهاالحرببعدإسرائيلمنالصادرة

التيالفضيحةبسبببالانتحارهددت

الإرهابيتاريخهاعلىقضت

الأوائلالصهيونيينمنكصهيونية

عاتقهم.علىإسرائيلقامتالذين

بأنه7391عاماكتشف..القناةشرقعسكرياجدازابنى..بارليف)4(

السكين.تقطعهعندماالزبدةقطعةيشبههمث!..حائط

الثاللىالبزهوسوروثانقسق432

http://www.al-maktabeh.com



وتركوااللبنانيالجنوبمنلحدأنطوانوقواتالصهيونيالعدوهرب)1(

يلهونشقيفقلعةقربلأطفالوالصورةوالذخائر.والآلياتالعتادمنالكثير

.بالمخلفات

الثالث)البزهوسوروثانقملعق

إسرائيليعميلبدلة)2(

.وهربالرصيفعلىتركها

433
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بقانونحائطيةولوحة،الخياممعتقلفيالانفراديالسجنغرفإحدى)3(

.()اللوائحالمعتقل

وهذا.المقاومةإلىترمزالتيوالرصاصةلبنانعلممع،القهحزبشكرا)4(

الذينالبواسلوأبطالهاللهحزبإلىالجنوبتحريرمناسبةفييقدمماأقل

.8291عاملبنانكزومنذبطلألفمنهماستشهد

الثالثوصورالبزهوثانقم!عق434
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اجعله!ا5لهحاداا
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جحلمرادروالمصاا

قتلة.-إرهابيون-عملاء..الإسرائيليالموساد:!رشونوفيفجيني-ا

.2002-دمشق.للطباعةحوراندار.سليمانمخلوف:ترجمة

فاضل.ومالكفاضلعمارترجمة)يوميات(السلاممعركة:بيريزشمعون-2

.5991عمان-الأردنيةالمملكةللنشر.الأهلية

المر!ز.الصهيونيةالمخابراتملففيالعربيةالمنطقة:الدينزهرصالحد.-3

8591.-بيروت.التوثيقيةللأبحاثالعربي

حزامة،برهوممحمودترجمة.الموسادأمراء:وافيفدان،ميلمانيوسف-4

.1991-بيروتوالنشر.للدراساتالعربيةالمؤسسة.حبايب

.9891-بيووت.الجيلدار.والعالمالمخابرات:الجزائريسعيد-5

الإسرائيلية.المخابراتلجهازالسريةالملفات..الموساد:راينوولاند-6

3991.-القاهرة.رجبمكتبة.الكريمعبدمجدي،كنيمطلعت:ترجمة

الحرفدار.فرحاتإياس:ترجمة.التجسستقنية:يوستجراهام-7

.3991-بيروت.العربي

التحريرلمنظمةالحقيقيةالقصة:هاليفيدافيد،لفنجستون.س.نيل-8

.2991-القاهرة.العربيللإعلامالزهراء.الفلسطينية

-لندنالرافد.دارالمجهر.تحتالإسرائيليةالجاسوسية:العلويأيمن-9

.3991

دار6791.0791/سنواتالثلاثحرب:أول(الفريق)فوزيمحمد-01

8491.-العربيالمستقبل

1734الرلفوكشالراجع

http://www.al-maktabeh.com



ترجمة.وارتزاقوأكاذيباغتيالات-الموسادانحطاط:توماسجوردون-11

.0002-بيروت.والتوزيعللنشربيسان.معتوقمحمد

ترجمةللموساد.السريالتاريخ..جدعونجواسيس:توماصجوودون-12

.9991-سطوركتابشرشر.مجدي،ثاهيقعمرأحمد

الإسرائيلية.للاستخباراتالسريةالحروب:موويسبذي،بلاكإيان-13

.8991-بيووت.العربيالحرفدار.فرحاتإلياسالركنالعقيدترجمة

الإسرائيلية.السريةالوحداتعمليات.داوود.عيق:فولاتإيريمثىد.-14

.8791-بالقاهرةمدبوليمكتبةجانو.أسيمةترجمة

الجزء67910يونيةحربقصة..الآ)هةتحطيم:رمضانالعطمعبدد.-15

.8891-بالقاهرةمدبوليمكتبة.الأول

مروعةصورة.الخداعطريقعن:هولىكلير،أوستروفسكيفيكتور-16

للدراساتالعربيةالمؤسسة.وآخرينالكياليماهرترجمة.الداخلمنللموساد

.0991-بيروتوالنشر.

عربيةحربيةطائرةأولوهروب..700العملية:الفالوجيفريد-17

.3002-القاهرة.مدبوليمكتبة..لإسرائيل

القوميوالأمن..الإسرائيليالنوويالبرنامج:عدةحامدممدوحد.-18

.7991-الأسغمكتبة.العربي

الصالحاتالنساءأخباراليهود..عندالجنس:السقاحجاؤيأحمد-91

.3002-القاهرة-دمشق.العربيالكتابدار.إسرائيلبذيمنوالفاسدات

مكتبة.العالميةالمخابراتملفاتمنمجهولةأوراق:المر!فيطلعت-02

.5991-لقاهرةا.مدبولي

الرلفوكتبالمراجع438
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منشورات.وحقائقأسرار.الإسرائيليةالمخابرات:عباسيعدنانقصي-21

.1002-دمشق.الدينعلاءدار

عبدد.العلا،أبورمضاند.ترجمةالموساد.عميلةإريكا..:ديشيلوليم-22

.3991-القاهرةالصغير.مدبولي.حسنةالعظيم

حكمتترجمة.المضادةوالجاسوسيةالجاسوسية:بلوخبليدوفسكاو-23

.1991-باريس-بيروت.المتوسطالبحرمنشوراتالبعييذي.

الحضارةمركز.المخابراتولعبةالجاسوسيةأسرار:هلاليوسف-24

.8991-القاهرة.لعربيةا

للجنرالاتالسريةالملفات-فلسطيقحربوثائق:أحمدسيدرفعتد.-25

.9891-القاهرة.مدبوليمكتبة.العرب

العربيالمركز.الأمريكيةللمخابراتالسريةالتقارير:العربيإبراهيم-26

.إصدارتاريخبدون،القاهرة-الإسكندرية.والتوزيعللنشر

اليهودقيالحركاتفيدراسة..الخفيةاليد:المسيريالوهابعبدد.-27

.0002-الأسرةمكتبة.والسريةا)هدامة

دارترجمة.الإسرائيليةللمخابراتالسريةالعمليات:ديكونريتشارد-28

.8791-دمشق.طلاس

المؤسسة.أفيونياللطيفعبدترجمة.الاستخباراتحرب:كاندايفيد-92

.8291-بيروتوالنشر.للدراساتالعربية

.السريالإسرائيليةالمخابراتجهازالموساد..:إلزنبرجدينيس-03

الإسرائيلية.الاستخبارات:عمارنزار-31

الؤلف)وكتبلمراجع
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العربية:والدورياتالصحف

)الوسط(،(،)الحوادث،)الشراع(،(العربي)الكفاح،()القدسمنأعداد

،)المعركة(،سوريا.(العسكرية)المجلة،)استراتيجيا(،(اليوسف)روز

)أكتوبرا،،(ساعة)آخر،()العالم،بيروت.)الأحرالأ،(العربي)الوطن

)الحياة(،الأوسط(،)الشرق،(العربي)الموقف،)الأهرام(،)الدوحة(

.()اليقظة،)الأنباء(،)المصود1،()البيان

الؤلفوكتىالراجع445
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للمؤلفصلىر

للموساد.عربيةجاسوسةأشهر..المفذحيأمينة-ا

جاسوشا.25سقوطقصة..العربالموسادجواسيس-2

لإسرائيل.عربيةحربيةطائرةأولوهروب..700العملية-3

.لبنانفيأعدمجاسوصأول..الحلاقأحمد-4

بيجيق.فأعتقهاالساداتأعدمها..موسىانشراع-5

.والإعلاموالخارجيةالمخابراتبيق..للصحافالسريالتاريخ-6

صذام.لنظامالمفاجقالانهيارخفايا..؟بغدادفيحدثماذا-7

الجزءقرن.نصففيالخارجيةالموسادعمليات..الهيكلحراس-8

الخطف.:ول

.الاغتيالات:الثانيالجزء.ا!هيكلحراس-9

الفضائح.:الثالثالجزء.الهيكلحراس-01

حياتهم.فيالأخيرةاللحظات..الرحمةرصا!ة-11

.العصاءدمو3عنسيكولوجيةدواسة..الصامتالبكاء-12

الإسكندرية.جاسوسمذكرات.الموساد.ءقصتي-13

العالم.فيالمنتحرينأشهرموسوعة-14

الؤلف)وكتبالمراجع
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للمؤلفالطبحتعتكتب

التاريخ.وحقرهنالحبخقدهن..عاشقاتجاسوسات-ا

..الموسادفي..المقدسالجنمسنساء-2

عربيةجاسوسةلأخطرمنسيةمذكرات..السعرانةكهفسجينة-3

للموساد.

الخيانة.مرضتشريح..الجاسوسسيكولوجية-4

.والثراءوالجندسالوهمجواسيمىأحياء..دفنواهكذا-5

ديفيد.كامببعدإسرائيلهدايا.مصر.فيالسلامجواسيمس-6

.والانتحاروالحبالجاسوسيةنساء..الناعمةالمثثباك-7

المؤلفوكتبالمراجع442
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الكاتبأكمالىجميعتطلب

اطلسادمغ

إ*ضكننك!أ!دبمفمبئابهلب!!هةا

-القاهرة-المهندسينالنيلوادكلايفمال!25

2822802:فادس9529202-6592702:تليفون
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للمؤلفالطبحتعتكتب

التاريخ.وحقرهنالحبخقدهن..عاشقاتجاسوسات-ا

..الموسادفي..المقدسالجن!سنساء-2

عربيةجاسوسةلأخطرمنسيةمذكرات..السعرانةكهفسجينة-3

للموساد.

الخيانة.مرضتشريح..الجاسوسسيكولوجية-4

.والثراءوالجندسالوهمجواسيمىأحياء..دفنواهكذا-5

ديفيد.كامببعدإسرائيلهدايا.مصر.فيالسلامجواسيمس-6

.والانتحاروالحبالجاسوسيةنساء..الناعمةال!ثثباك-7

المؤلفوكتبالراجع442

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكاتبأكمالىجميعتطلب

اطبسا!مغ

إ*ضكننك!أ!لإفمبئابلب!!هةا

-القاهرة-ادمندسينالنيلوادكلايفمال!25

2822802:فادس9529202-6592702:تليفون

--+!أا:،!اأص!5!+،!57+أهولء-5ه.ءه+
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الفهرست

مقدمة....

............أكتوبرحربفيالإسرائيليةالمخابراتفضيحة

.....................مصرفي(المخزية)الصفقةفضيحة

........................مصرفي)داموكليس(فضيحة

......................مصرفيالسلامجواسيسفضائم

....................سوريافيالمدفوناللاسلكيفضيحة

............سوريافيالأسرىالإسرائيليينالطيارينفضيحة

.......................سوريافيكوهينإيلىفضيحة

....................المزيفةالموسادضابطتقاريرفضيحة

.....................جيت()إيرانفيالموسادفضيحة

.........................إيرانفيالتجسسفضيحة

.............العاشقةالإسرائيلىالدبلوماسىزوجةفضيحة

...............ءسينافوقالليبيةالطائرةتفجيرفضيحة

..........................ميونيخفيالموساد-. !صدحه

...............حدادوديع!أبكتالدىالرعدقصفعملية

....................سويسرافي)هايدي(تهديدفضيحة

..............سويسرافيالقهحزبعلىالتجسسفضيحة

....................الدوليبيروتمطارضربفضيحة

النهر!)

3

9

37

55

75

19

901

912

171

185

102

902

217

225

923

925

267

275

445
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.................لبنانفي(الجليل)سلامعمليةفضيحة

.............القهحزبعملياتأولىصور..عمليةفضيحة

.................بيروتفيوشاتيلاصبرامذبحةفضيحة

..............آراد()رونالمفقودالإسرائيلىالطيارفضيحة

..................بلبنانصيدافيالفاشلالإنزالفضيحة

...........الجنوبجواسيسوأزمةالليلىاإهروبفضيحة

................المتوسطالبحرقياليبرتى(ضربفضيحة

..............واشنطنهزتالدىبولاردجوناثانفضيحة

................المزورةالبريطانيةالسفرجوازاتفضيحة

......................ألمانيافي(الموت)ولكفضيحة

..........................الثالثالجزءصورملحق

................................جملمراوادرلمصاا

446

283

592

303

323

932

341

363

375

593

904

435
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